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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 76 / 2020 - PGE (13.08) 

Nº do Protocolo: 23122.023528/2020-28
São João Del-rei-MG, 04 de dezembro de 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI -MG

ATA DA QUADRAGÉSIMA-SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, terça-feira, às oito horas e trinta minutos, por
meio de vídeoconferência, iniciou-se a quadragésima segunda 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 Cesar C. de Azevedo, André F.S.F. Rodrigues,a
professora Gislene Carvalho de Castro e a representante discente Luana Fraga D. Kunz. O
professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta, a qual foi aprovada após a inclusão do
item 7, referente a análise das atividades acadêmicas emergenciais UFSJ/COVID 19. Em
seguida, como SEGUNDO ponto de pauta, referente aos informes, os quais foram
apresentados: 1) o professor Andrey inicia apresentando aos demais membros do colegiado a
nova representante discente e a importância dela no colegiado como porta-voz dos discentes do
programa;2) a FAPEMIG informou que suas bolsas também terão 3 meses prorrogação;3)
referente a composição da banca de qualificação do discente Bryan Augusto Azevedo Vieira de
Resende que será composto pelo professor Gabriel Yasbeck, pela professora Iara F. Lopes e que
terá como suplente o professor Rafael Félix Magalhães. A banca ocorrerá no dia 24 de julho de
2020 às 9:30h por vídeoconferência; 4) Reunião da PROPE com a congregação da pós-
graduação foi desmarcada e ainda não foi anunciada uma nova data;5) referente a reunião da
Câmara da Biodiversidade da CAPES que ocorreu no dia 30/06/2020 com a participação de cerca
de 134 programas de pós-graduação. O objetivo dessa reunião foi para comunicar que a data
limite para o Coleta Sucupira será 20 de dezembro de 2020, gerando discussão com demais PPG
que se colocaram contrários ao adiantamento proposto pela CAPES, em especial por se tratar do
último ano do quadriênio.Dando continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta,

referente a aprovação da ata da 41a reunião, que após as sugestões de alteração advindas dos
professores Fernando e Andrey foi aprovada por 2 votos favoráveis e duas abstenções.Passou-
se então para o QUARTO ponto de pauta referente aprovação do Ad referendum sobre a
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distribuição dos recursos do PROAP os quais foram distribuídos da seguinte forma:R$1.500,00
para manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa, o qual foi subdivido em
outras duas rubricas, ficando então R$1.000,00 para itens de laboratório e R$500,00 para
material de expediente; R$1.000,00 produção, revisão, tradução, editoração, confecção e
publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no
âmbito do PGE, que foi aprovado por todos.No QUINTO ponto de pauta referente solicitação de
prorrogação da data de qualificação do discente Bryan Augusto Azevedo Vieira de
Resende. Nesse momento o professor Andrey fez uma recapitulação dos fatos referentes a
situação do discente em relação aos prazos do programa e apresentou aos demais membros do
colegiado o cronograma que o discente propôs para assim cumprir as exigências do PGE. Depois
de ampla discussão e diante do contexto atípico em que se encontra a universidade e por sua vez
o programa, o colegiado, para dar celeridade ao processo, acatou o pedido do discente Bryan A.
A. Vieira de Resende mediante o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma
apresentado. Passou-se então para o SEXTO ponto de pauta referente definição de estratégias
para a distribuição de cotas de bolsas no caso do programa ganhar novas bolsas e também
referente a bolsa CAPES após a defesa do discente Bryan Resende.Depois de ampla discussão
o colegiado decidiu por um novo edital para a complementação de vagas e tendo isso em
consideração foi feita a proposta de iniciar uma discussão de datas, formatos, objetivos, bem
como convidar os professores que não foram atendidos no edital passado. O SÉTIMO ponto de
pauta foi referente à análise das atividades acadêmicas emergenciais UFSJ/COVID 19,
apresentadas pela Comissão de Análise de Atividades Acadêmicas Emergenciais na UFSJ. Após
a discussão do documento enviado pela Comissão, o colegiado do PGE decidiu por entrar em
contato com as alunas do programa para que elas se manifestem de forma escrita sobre suas
condições para terem aulas remotas,antes que o colegiado se posicione sobre a retomada das
aulas. Dando continuidade o professor Andrey abriu o espaço para que os membros do colegiado
colocassem outros pontos para discussão. Assim sendo, a professora Gislene pediu a palavra e
relatou que o professor Cleber José da Silva do Campus de Sete Lagoas entrou em contato com
ela e manifestou o desejo de participar do Programa de Pós-graduação em Ecologia, se
colocando à disposição para o momento em que sua inclusão for mais adequada.A representante
discente Luana Kunz pediu a palavra e questionou sobre a questão da disciplina Ecologia de
Campo sobre a possibilidade de mudança no projeto que deveria ser produzido na disciplina,
adaptando-o, devido à pandemia, à escrita de um artigo, revisão sistemática, desenvolvimento de
cartilha, documento técnico ou alguma outra forma de produção teórica a ser discutida e definida
pelo Colegiado.Aofinal da 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, 07 de julho de
2020.

(Assinado digitalmente em 07/12/2020 15:19 ) 
ANDRE FLAVIO SOARES FERREIRA RODRIGUES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1677455 

(Assinado digitalmente em 07/12/2020 08:58 ) 
ANDREY LEONARDO FAGUNDES DE CASTRO 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

PGE (13.08) 
Matrícula: 1626222 
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(Assinado digitalmente em 07/12/2020 08:40 ) 
FERNANDO CESAR CASCELLI DE AZEVEDO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

DCNAT (12.12) 
Matrícula: 1804372 

 
(Assinado digitalmente em 05/12/2020 21:30 ) 

GISLENE CARVALHO DE CASTRO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

COBIO (12.40) 
Matrícula: 1672415 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 76, ano:

2020, tipo: ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA, data de emissão: 04/12/2020
e o código de verificação: 7d8047f80e

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

