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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 26 / 2021 - PGE (13.08) 

Nº do Protocolo: 23122.006927/2021-13
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-OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, quinta-feira, às treze horas e
trinta minutos, por meio de vídeo-conferência, iniciou-se a quadragésima-oitava 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,o professor André
F.S.F. Rodrigues e a representante discente Luana Fraga D. Kunz. A professora Gislene justificou
ausência.O professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta, a qual foi aprovada após a
exclusão do item 5 referente à aprovação do formulário de prorrogação de bolsas em razão da
pandemia COVID 19. Em seguida, como SEGUNDO ponto de pauta, referente aos informes, os
quais foram apresentados: 1) referente à publicação do edital para o processo seletivo 2020/2021
que foi publicado logo após a sua aprovação pelo Colegiado do PGE; 2) referente ao Barema do
supra citado edital, mesmo com a devida revisão pela comissão de seleção e colegiado, foram
verificados que o mesmo merecem revisão para editais futuros, como por exemplo a ausência de
distinção entre trabalhos orais e pôsteres, ausência de pontuação para atividades como
participação em conselho, dentre outras;3) referente à reunião com a PROPE que ocorreu no dia
28 de janeiro, na qual abordou-se sobre a questão de afastamento, de recursos, disponibilidades
de professores substitutos, falou-se sobre a incubadora INDETEC, no sentido da UFSJ contribuir
com programas e pesquisadores que trabalham com ações que tenham potencial tecnológico e
comercial.Ainda nesse encontro, o professor André Baldoni abordou a questão do PROAP, o qual
destacou que apenas 47% de toda verba dos programas de pós-graduação foi gasto e as
dificuldades de como utilizar essa verba em um ano pandêmico. O professor Andrey relatou que o
pró-reitor Baldoni destacou a importância que os programas façam um esforço de planejamento e
uso dessa verba do PROAP. Depois disso, foi discutido o SUCUPIRA, momento que o professor
Baldoni apresentou alguns dados que são bastante relevantes para os programas, tais como,
percentagem de docentes permanentes e colaboradores dentro de cada programa e que os
programas façam uma consulta na CAPES como essa proporção deveria ser distribuída, o
professor Baldoni também apresentou a relação discente por docente que de acordo com os
dados é muita baixa;4) referente ao problema que resultou em atraso no pagamento das bolsas
FAPEMIG, mas que existe uma proposta de mudança e que as bolsas não sejam mais pagas
pela FAUF;5) referente às bolsas UFSJ onde ficou agendada uma reunião do colegiado dos
PPGs da UFSJ para apresentar como será a sua distribuição; 6) referente ao edital para a
aquisição de livros foi informado que o mesmo se encontra em fase final de preparação.Dando
continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta, referente à aprovação da ata do
colegiado de números 47que foi adiada, ficando sua aprovação para a próxima reunião
ordinário do Colegiado do PGE. Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente à
solicitação de aproveitamento de créditos encaminhado pela discente Isis G. Campos, da
disciplina Introdução à Sistemática e Diversidade de Chondrichthyes, cursada na
Universidade de São Paulo, no período de19/10/2020 a 25/10/2020, que foi aprovado por
unanimidade. No QUINTO ponto de pauta, referente à definição da redistribuição de bolsas
para os discentes do PGE. Nesse momento, o professor Andrey pergunta aos membros do
Colegiado, considerando que em breve o programa terá uma seleção e em breve o mesmo terá
um novo discente indicado para uma bolsa, se vale a pena substituir uma bolsa UFSJ por uma
bolsa CAPES a fim de que o programa não corra o risco de perder uma bolsa, por esta se
encontrar ociosa no momento. Depois de ampla discussão e considerando que não haveria risco
de perder a bolsa UFSJ, todos seriam favoráveis pela troca de bolsa. Ficando decidido que a
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troca será feita com a discente que foi mais bem classificada no processo seletivo dentre aquelas
que possuem bolsas da UFSJ, que no caso é a discente Isis Campos Gonçalves. Dando
continuidade passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente à solicitação de co-orientação da
discente Isis C. Gonçalves pelo professor Dr. Vicente Faria da Universidade Federal do Ceará
(UFC) que após toda uma explanação sobre a importância dessa co-orientação, foi aprovada por
3 votos favoráveis e uma abstenção pelo professor Andrey L. Castro. Como SÉTIMO ponto de
pauta referente à definição de estratégias para o uso do PROAP 2021, para a qual o professor
Andrey sugere que se instaure uma comissão para tratar do tema, com a qual todos
concordaram. Nesse momento, o professor Andrey pergunta se alguém do colegiado teria
interesse em participar dessa comissão. Entretanto, o professor Fernando colocou que seria
melhor primeiro verificar com o grupo de professores do programa quem se interessaria em
participar dessa comissão e caso ficasse faltando alguém, algum membro do colegiado poderia
participar da mesma. Como OITAVO ponto de pauta referente ao espaço livre os quais foram
apresentados: 1) o professor Fernando Azevedo solicitou que constasse em ata que ele ainda
não havia recebido nenhuma informação a respeito do recurso financeiro para a publicação de
seu artigo; 2) referente ao artigo científico da discente Juliana Benck Pasa foi pré-aceito na
revista Ecology and Evolution e que será publicado em breve. 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 fevereiro de 2021.
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