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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 59 / 2020 - PGE (13.08) 

Nº do Protocolo: 23122.017614/2020-00
São João Del-rei-MG, 16 de outubro de 2020.

ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, terça-feira, às nove horas, na sala 1.10 no
bloco B do DCNAT, no Campus Dom Bosco, iniciou-se a trigésima nona reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação do Prof. Andrey L. F. de Castro,
estando presentes os professores, Fernando Azevedo, André F.S.F. Rodrigues. Estavam
ausentes a professora Gislene Carvalho de Castro, por se encontrar em período de férias e o
representante discente por dificuldade de conexão via vídeo-conferência. O professor Andrey
iniciou a reunião com a leitura da pauta, sendo esta aprovada com a inclusão do item 11,referente
ao pedido da secretária do PGE para continuar participando do Grupo de Estudos Críticos do
Discurso Pedagógico,e do item 12 referente ao pedido de aproveitamento de disciplina da
discente Luana Fraga Delfino Kunz. Em seguida, como SEGUNDO ponto de pauta, referente
aos informes, os quais foram apresentados na seguinte sequência: 1) a instalação da porta no
laboratório do PGE está em andamento, sendo que foi aberto o vão e estamos aguardando a
instalação da porta pela prefeitura de campus;2) o professor Andreyapresentou os itens que
foram discutidos em reunião com a PROPE: a) a PROPE iniciou oprocesso de autoavaliação dos
PPG mas ainda não alcançou maiores avanços; b) não existe qualquer perspectiva de
contratação dos professores visitantes aprovados em edital da PROPE; c) relatórios das bolsas
FAPEMIG já foram enviados; d) utilização do SIGAA deve ser implementada, o que o PGE já vem
fazendo, mas é importante registrar que todos os docentes deverão utilizar apenas o SIGAA para
a gestão das disciplinas; e) bolsas CAPES continuam bloqueadas; f) as cotas de bolsas UFSJ
para o PGE foram mantidas; g) o PGE, no entanto, está em 24° lugar entre os programas da
UFSJ na classificação de distribuição das bolsas; h) o PGE deverá fazer um planejamento de
execução do PROAP que deverá ser gerenciado pela PROPE; i) coleta CAPES deverá ser
encerrada no dia 20 de março.Dando continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta,
referente a aprovação das atas da 37a e38a reuniões, sendo aprovada por unanimidade a ata
da 37a reunião, ficando a aprovação da ata da 38ª reunião para a próxima reunião do
colegiado.Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente ao oferecimento da
disciplina "Projetos em Ecologia". O professor Andrey apresentou o programa da nova
disciplina, que manteve a mesma ementa da disciplina Ecologia de Campo, sendo esta aprovada
por todos como disciplina obrigatória em substituição à Ecologia de Campo. No QUINTO ponto de
pauta referente à autorização para a matrícula da candidata Sofia Gonçalves Matos o
professor Fernando se manifestou contrário na falta do diploma no momento da matrícula. O
professor André por sua vez fez alguns questionamentos a respeito da matrícula em si, tais como:
a) o que é o ato da matrícula? b) o prazo é aquele estabelecido no calendário oficial ou existe
alguma possibilidade de flexibilização do prazo? Depois de ampla discussão os membros do
colegiado decidiram que o pedido deveria baixar em diligência ficando o professor Andrey
encarregado de enviar um memorando para chefe do setor de processamento da pós-graduação
para sanar as dúvidas quanto ao ato da matrícula.Passou-se então para o SEXTO ponto de pauta
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referente ao aproveitamento da candidata Thayná Silva Batista, o qual não foi aprovado por
estar explícito no edital do processo seletivo que não tendo vaga para o orientador indicado a
candidata não seria chamada para a matrícula. No SÉTIMO ponto de pauta referente à
execução do PROAP, o professor Andrey vai planejar e repassar para o colegiado
posteriormente. Dando continuidade passou-se para OITAVO ponto de pautareferente a criação
da comissão de autoavaliação para a qual foram sugeridos os nomes das professoras Tatiana
Cornelissen, Letícia M. Vieira e Cristiano Schetini que foi aprovada por 2 votos a favor e uma
abstenção. Passou-se então para o NONO ponto de pauta referente à criação da comissão de
bolsa ficando decidido que a mesma ficaria a cargo do colegiado do PGE. Em seguida passou
para o DÉCIMO ponto de pauta referente a revisão da IN005/2017. O professor Andrey
apresentou as mudanças que fez na IN005/2017, mas pelo adiantado da hora, ficou a discussão
prorrogada para a próxima reunião ordinária. Passou-se para DÉCIMO PRIMEIRO ponto de
pauta referente ao pedido de permissão da secretária Magda Lombardi para participar do
Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico que foi aprovado por todos. Devido ao
adiantado da hora o DÉCIMO SEGUNDO ponto de pauta ficou para a próxima reunião do
colegiado. Encerrando a reunião, o coordenador do PGE, professor Andrey, agradeceu a
presença de todos e,eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e
aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião. São João del-Rei, 03 de março de
2020.
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