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Nº do Protocolo: 23122.019843/2021-31

São João del-Rei-MG, 09 de junho de 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI - MG

ATA DA QUADRAGÉSIMA-NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, terça-feira, às quinze horas, por meio
de vídeo-conferência, iniciou-se a quadragésima-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 Cesar C. de Azevedo, o professor André F.S.F. Rodrigues.A
professora Gislene e a representante discente Luana Fraga D. Kunz justificaram as ausências.O
professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta, a qual foi aprovada após a inclusão
dos seguintes itens: item 7 - recurso do edital de publicação; item 8 - comissão de livros; item 9 -
solicitação de aproveitamento de créditos da discente Isis Gonçalves, ficando o item referente a
avaliação da revisão da Resolução CONEP 009/2020, que regulamenta o ERE para os cursos de
pós-graduação da UFSJ, como último item de pauta.Em seguida, como SEGUNDO ponto de
pauta, referente aos informes, os quais foram apresentados: 1) referente às bolsas UFSJ o
programa continuará a ter 3 bolsas; 2) referente ao edital para aquisição de livros para a pós-
graduação que dispõe de oito mil reais (R$8.000,00) para aquisição de livros, cujo prazo final
para envio da proposta é dia cinco de abril.3) referente à revisão da cota CAPES, que após
alguns questionamentos junto a PROPE, o professor André Baldoni se comprometeu de verificar
junto ao setor responsável pela distribuição de bolsas da CAPES o número certo que o programa
tem direito; 4) referente à reunião do colegiado das pós-graduações que ocorreria no dia 05 de
março de 2021 com enfoque específico à resolução do CONEP 009/2020, que regulamenta o
ERE para os cursos de pós-graduação da UFSJ, como último item de pauta. Nesse momento o
professor Fernando pede a palavra para colocar mais um informe, passando a ser o informe de
número 5)referente ao cancelamento de inscrição em disciplinas por algumas discentes, apenas
2 dias antes do início das aulas. O professor Fernando sugere que o programa, pense para o
futuro, uma forma de regulamentar essa questão, pois esse tipo de ação traz problemas em
relação ao plano de ensino.Dando continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta,
referente à aprovação das atas do colegiado de números 47 e 48 das reuniões ordinárias e
da ata da 7ª reunião extraordinária do Colegiado do PGE que após algumas pequenas
correções foram aprovadas por unanimidade.Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta
referente formulário para solicitação de prorrogação de bolsas em razão da pandemia
COVID-19, que após a leitura do documento foi aprovado, por unanimidade, que o mesmo seja
apresentado em conjunto ao relatório de desempenho no momento oportuno.No QUINTO ponto
de pauta, referente à definição da redistribuição de bolsas para os discentes do PGE.
Considerando que no momento o PGE possui duas bolsas CAPES que estão ociosas o professor
Andrey questiona aos demais membros do colegiado se seria o momento de fazer a migração de
duas bolsas UFSJ para bolsas CAPES ou se seria melhor aguardar a finalização do processo de
seleção e encaminhar essas bolsas para os novos discentes. Após ampla discussão o colegiado
votou de forma unânime pela não redistribuição de bolsas.Dando continuidade passou-se para o
SEXTO ponto de pauta referente à definição do calendário para a 2ª seleção de 2021.Assim,
depois de ampla discussão o colegiado aprovou que o segundo processo seletivo de 2021
aconteça somente após o término do primeiro processo seletivo. Ficando definido que o edital
para a segunda seleção de 2021 deverá ser publicado no dia 22 de março de 2021 e seu
processo deverá estar concluído até o início do próximo semestre letivo, marcado para o dia 17
de maio.Como SÉTIMO ponto de pauta referente ao recurso do edital de auxílio à publicação.
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Nesse momento o professor Fernando faz uma recapitulação do processo e lê a resposta dada
pelo setor de pós-graduação sobre o pagamento do auxílio. Após discussão, ficou definido que o
Prof. Fernando daria sequência aos questionamentos junto a PROPE, tendo em vista que a
resposta dada como justificativa do não pagamento demostra uma clara falta de atenção ao
edital, uma vez que o mesmo traz a informação demandada pela PROPE. Como OITAVO ponto
de pauta referente à compra de livros para o PGE. Nesse momento o professor Andrey
apresenta a proposta para a criação de uma comissão que fique responsável para execução por
esse processo que foi aprovada por todos.Em seguida, passou-se para o NONO ponto de pauta
referente à solicitação de aproveitamento de créditos da discente Isis Campos Gonçalves
da disciplina intitulada "Bioecologia de Tubarões e Raias"cumprida na Universidade Federal do
Maranhão - UFMA- que foi aprovada por todos. Prosseguindo, passou-se para o DÉCIMO ponto
de pauta referente à avaliação da revisão da Resolução CONEP 009/2020, que regulamenta
o ERE para os cursos de pós-graduação da UFSJ. Após discussão foram levantados pontos
na resolução que serão apresentados durante a reunião do Colegiados dos PPGs. 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, 02 de março de 2021.
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