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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 77 / 2020 - PGE (13.08) 

Nº do Protocolo: 23122.023530/2020-05
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-QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao
primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, terça-feira, às oito horas e trinta
minutos, por meio de vídeoconferência, iniciou-se a quadragésima quarta 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, e a
representante discente Luana Fraga D. Kunz. A professora Gislene Carvalho de Castro não
participou por se encontrar de licença médica. O professor Andrey iniciou a reunião com a leitura
da pauta, a qual foi aprovada após a inclusão do item 6, referente à Instrução Normativa 04, e o
item 7 referente ao edital de apoio financeiro APCN de 2020. Em seguida, como SEGUNDO
ponto de pauta, referente aos informes, os quais foram apresentados: 1) solicitação de
proficiência do discente Bryan Resende que foi emitida no dia 11 de agosto de 2020; 2) no dia 18
de agosto a PROPE enviou um e-mail fazendo uma consulta sobre a utilização de laboratórios
que foi enviado para os orientadores que responderam prontamente; 3) referente ao oferecimento
das Unidades Curriculares, lembrando que na última reunião de colegiado o programa iria
priorizar as UCs obrigatórias, assim Ecologia de Comunidades e Seminários serão oferecidas no
primeiro período emergencial, já Estatística e Projetos em Ecologia serão oferecidas no segundo
período emergencial; 4) no dia 20 de agosto foi enviado um e-mail sobre o treinamento do SIGAA
o qual tem funções específicas para cada categoria, secretários, professores e coordenadores;5)
a PROPE informou sobre a utilização do PROAP que precisaria alterar as normas, mas que até o
momento não havia chegado nenhuma informação; 6) a Capes estendeu o prazo de prorrogação
das bolsas por mais três meses, nos casos em que a pandemia tenha prejudicado o andamento
da pesquisa (a critério dos PPGs), sendo que as demais agências de fomento ainda não se
posicionaram; 7) acesso das alunas ao SIGAA para as quais foi repassado um tutorial sobre
como elas devem proceder para se cadastrarem; 8) publicada a resolução 009 de 19 de agosto
de 2020 do CONEP que regulamenta o ensino remoto emergencial para os cursos de pós-
graduação; 9) e-mail da PROPE com uma proposta de calendário para a pós-graduação que
após discussão algumas datas foram alteradas, ficando o último dia para matrícula dia 11 de
setembro; 10) consulta aos professores sobre o oferecimento de disciplinas optativas tendo como
resposta imediata do professor Cristiano Schetini que estaria oferecendo na UFOP a disciplina
Introdução ao Comportamento Animal e que caso as alunas se interessassem ele teria o prazer
de recebê-las no curso. Outra professora a responder foi a professora Tatiana Cornelissen, que
oferece duas disciplinas no curso de Manejo da Vida Silvestre da UFMG, sendo essas Ecologia
de Ecossistemas e Meta-análise em Ecologia entre outubro e dezembro, ambas de 4 créditos; 11)
reunião do colegiado dos programas de pós-graduação onde foi discutida a resolução 009 de 19
de agosto de 2020 do CONEP e a questão de oferecimento de disciplinas e a matrícula no
período emergencial que deveria ser discutido com o Setor de Processamento da Pós-Graduação
e as secretarias dos cursos; 12) a questão de uso do laboratório pelos alunos será possível para
todos os alunos que terão que assinar um termo de compromisso e que também todos terão que
usar EPIs; 13) comunicação de que deve constar no histórico do aluno a nota em língua
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estrangeira; 14) nota de atividades presenciais que determina que o uso de laboratórios da UFSJ
será restrito à realização de atividades apenas para conclusão dos projetos de pesquisa
relacionados à pós-graduação e obedecerá aos protocolos de biossegurança e às normas de
segurança da Instituição e da legislação vigente. Dando continuidade passou-se para o
TERCEIRO ponto de pauta, referente à aprovação das atas das 42a e da 43a reuniões, sendo
que a ata da 42a ficou em aberto uma vez que ainda falta a complementação da professora
Gislene sobre o item trazido por ela à reunião. Já a ata da 43a reunião foi aprovada por todos
após sua leitura. Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente à solicitação de
credenciamento do professor Dr. Cleber José da Silva que após ampla discussão a respeito
das possíveis contribuições da vinda do professor para o programa, a solicitação foi aprovada
como professor colaborador por três votos a favor e uma abstenção. No QUINTO ponto de pauta
foi referente à avaliação das disciplinas a serem oferecidas no primeiro semestre
emergencial.Começando então pela disciplina Ecologia de Comunidades cujo plano de ensino
foi aprovado por todos. A segunda disciplina discutida foi Seminários em Ecologia cujo plano de
ensino foi aprovado por todos. A terceira disciplina foi Introdução ao Comportamento Animal cujo
plano de ensino foi aprovado por todos.Foram apresentadas também as duas disciplinas
ofertadas pela professora Tatiana Cornelissen, sendo essas, Meta-análise em Ecologia e
Ecologia de Ecossistemasque também foram aprovadas pelos presentes. O professor Fernando
também fez uma proposta de oferecimento de uma disciplina, sendo essa Bioestatística usando o
R, que foi aprovada por todos. Passou-se então para o SEXTO ponto referente à Instrução
Normativa 04, que regulamenta as regras para a solicitação e concessão de Auxílio Financeiro
ao Pesquisador do Programa de Pós-graduação em Ecologia, destinado à Revisão, Tradução ou
Publicação de conteúdo Científico-acadêmico no âmbito do programa. Aqui, foi feita uma ampla
discussão de cada artigo e de cada inciso da mesma com os membros presentes apresentando
seus argumentos, para cada item da instrução normativa que ao ser finalizada ficou redigida
conforme o texto apresentado no anexo 1.O SÉTIMO ponto de pauta foi referente ao edital
001/2020 que trata do Auxílio Financeiro ao Pesquisador do Programa de Pós-graduação
em Ecologia, destinado à Revisão, Tradução ou Publicação de Artigos científicos. Depois
de ampla discussão votou-se primeiramente que o edital fosse de espectro geral, atendendo tanto
publicação, quanto revisão e tradução. Em seguida foi dada atenção às especificidades do edital
que após ampla discussão com os membros presentes apresentando seus argumentos, para
cada item do edital que, ao ser finalizado, ficou redigido conforme o texto apresentado no anexo
2. 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, 01 de setembro de 2020.
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