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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 25 / 2021 - PGE (13.08) 
 
Nº do Protocolo: 23122.006925/2021-16

São João Del-rei-MG, 10 de março de 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI - MG
ATA DA QUADRAGÉSIMA-SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, quarta-feira, às oito horas e trinta
minutos, por meio de vídeoconferência, iniciou-se a quadragésima-sétima 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, Gislene Carvalho de Castro,
André F.S.F. Rodrigues e a representante discente Luana Fraga D. Kunz. O professor Rafael F.
Magalhães também estava presente para que, como presidente da comissão de seleção,
apresentasse o texto do edital para os membros do colegiado. O professor Andrey iniciou a
reunião com a leitura da pauta, a qual foi aprovada após a inclusão do item 7 referente à bolsa
CAPES que estaria liberada após a defesa de dissertação do discente Bryan Augusto Azevedo
Vieira de Resende e com a exclusão do item referente ao formulário para solicitação de
prorrogação de bolsas em razão da pandemia da COVID-19.Em seguida, como SEGUNDO ponto
de pauta, referente aos informes, os quais foram apresentados: 1)referente aos recursos do
PROAP sobre os quais não foi possível fazer nenhum empenho, pois tanto a secretária do
programa quanto o coordenador não estavam conseguindo ter acesso ao sistema; 2)referente ao
recoleta CAPES sobre o qual o professor Andrey fez uma explanação de como ele procedeu para
fazer o processo; 3) referente ao SIGAA sendo possível efetuar a matrícula das discentes nas
unidades curriculares oferecidas no primeiro período emergencial; 4) referente à defesa do
discente Bryan Augusto Azevedo Vieira de Resende que aconteceu no dia 02 de dezembro de
2020. Dando continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta, referente à aprovação
das atas do colegiado de números 42, 44, 45e46 que foram aprovadas por todos.Passou-se
então para o QUARTO ponto de pauta referente à aprovação ad referendum da composição
da banca de defesa do discente Bryan Augusto Azevedo Vieira de Resende, a qual foi
composta pelos seguintes docentes Natália Mossman Koch (membro titular), Iara Freitas Lopes
(membro titular) e Juliano de Carvalho Cury (Orientador)que foi aprovado por unanimidade. No
QUINTO ponto de pauta,referente à definição sobre a cobrança ou isenção da taxa de
inscrição em processos seletivos de ingresso ao PGE durante a situação emergencial
decorrente da pandemia mundial da COVID-19 decidiu-se, então, que não haverá cobrança de
taxas.Dando continuidade passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente à avaliação do
edital de seleção de ingresso ao PGE 2020/2021. Nesse momento, o professor Rafael assume
a palavra e passa a apresentar o texto do edital para os membros do colegiado do PGE. Depois
de ampla discussão o formato como foi proposto o edital foi aprovado por todos. Continuando a
discussão sobre o edital os membros do colegiado passaram a discutir item por item do mesmo.
Referente à oferta de vagas pelo professor colaborador, ficou aprovado, por 3 votos a 2, que o
mesmo poderá oferecer 2 vagas no processo seletivo.Como SÉTIMO ponto de pauta referente à
definição da Comissão de Auto-avaliação do PGE ficou definido que a mesma seria composta
pela professora Iara Freitas Lopes, como presidente da comissão, e com demais membros a
professora Letícia Maria Viera e o professor Cristiano Schetini. O OITAVO ponto de pauta
referente à avaliação sobre a solicitação de aproveitamento de créditos encaminhado pela
discente Isis Campos, que pelo adiantar da hora, foi adiada a discussão para reuniões
posteriores. 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, 04 de dezembro
de 2020.
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1677455 
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ANDREY LEONARDO FAGUNDES DE CASTRO 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 
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