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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 58 / 2021 - PGE (13.08) 
 
Nº do Protocolo: 23122.019848/2021-64

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 QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, terça-feira, às oito horas, e trinta
minutos, por meio de vídeo-conferência, iniciou-se a quinquagésima 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 a
ausência. O professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta, a qual foi aprovada após
a exclusão do item 3 referente à aprovação da ata da 49ª reunião ordinária do colegiado.Em
seguida, como SEGUNDO ponto de pauta, referente aos informes, os quais foram
apresentados: 1) referente ao adiamento do Coleta e dos destaques. A CAPES definiu um novo
cronograma de submissão, adiando por 40 dias para a entrega do Coleta e então fazer a
apresentação dos destaques;2) referente ao edital para aquisição de livros para a pós-graduação,
o PGE foi contemplado na totalidade;3) referente ao edital 02/2020 que teve 4 aprovados;4)
referente à resposta da CAPES quanto ao número de bolsas para o PGE não seria possível
passar de 2 para 4 bolsas devido ao limite de incremento de bolsas definido pela CAPES;5)
referente à reunião com a PROGP referente aos técnicos administrativos lotados nos programas
de pós-graduação, quando foi relatado que a UFSJ não tem possibilidade de aumentar o número
de técnicos e como consequência prover secretários para os programas que se encontram sem
secretários. Devido a esse problema foi discutido a questão da criação das secretarias
integradas, ponto que agrada a alguns coordenadores e a outros não;6) referente à minuta sobre
a distribuição do PROAP que será discutido junto a PROPE;7) referente à indicação de bolsas
para os aprovados no processo seletivo 02/2020 ficando a distribuição da seguinte forma: o
discente Júlio César Andrade receberá a bolsa da CAPES e o discente Kessin Ângelo Guimarães
Cabral receberá a bolsa da UFSJ;8) referente à FAUF que não é mais a gestora das bolsas
FAPEMIG que passaram a ser geridas pela FUNDEP/UFMG.Dando continuidade passou-se para
o TERCEIRO ponto de pauta, referente à aproveitamento de créditos solicitado pela discente
Luana Fraga D. Kunz das seguintes disciplinas: 1) Conservação e gestão da biodiversidade
(Tópicos Especiais em Ecologia da Conservação e Manejo), cursada na UFMG, com 4 créditos e
nota 96; 2) Inferências por multimodelos probabilísticos em ecologia de populações e estimativas
de ocupação, cursada na UFRN, com 4 créditos e nota A; 3) Ecologia vegetal de ambientes
fragmentados, cursada na UFSJ, com 3 créditos e nota 8,9, que foi aprovado por 2 votos e uma
abstenção. Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente à solicitação de
coorientação pelo professor Dr.José Elvino do Nascimento Júnior, pela discente Sofia G. Matos,
que foi aprovado por todos.No QUINTO ponto de pauta, referente à solicitação de
descredenciamento solicitado pela professora Tatiana G. Cornelissen que foi aprovado por
unanimidade.Dando continuidade passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente à revisão
de categoria de credenciamento do professor Luiz Gustavo M da Silva. Depois de ampla
discussão decidiu-se colocar o item em diligência para que possa ser verificado junto à PROPE e
a CAPES informações e documentação para que então possa-se tomar uma decisão a respeito
do tema. Como SÉTIMO ponto de pauta referente revisão das linhas de pesquisa do PGE.
Depois de ampla discussão decidiu-se por fazer uma consulta aberta a todos os docentes sobre o
tema. Como OITAVO ponto de pauta referente à definição de membros para a "Comissão de
Recursos PROAP" do PGE. Depois de ampla discussão decidiu-se que a coordenação do PGE
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irá fazer uma nova consulta ao corpo docente do programa. 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 maio de 2021.
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