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ATA DA QUINQUAGÉSIMA-SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, terça-feira, às nove horas, e trinta
minutos, por meio de vídeo-conferência, foi iniciada a quinquagésima segunda 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 de Carvalho Castro, e o representante discente Júlio
César Andrade. O professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta, a qual foi aprovada
por todos. O SEGUNDO ponto de pauta foi referente aos informes, os quais foram
apresentados: 1); apresentação do novo representante discente no Colegiado do PGE, o discente
Júlio César Andrade; 2) referente ao convite e participação do Prof. Andrey na Comissão de
Incentivo à Pós-Graduação, comissão do CONEP, com objetivo de propor política institucionais de
incentivo aos PPG da UFSJ; 3) referente ao ofício que foi enviado à PROPE pelo sindicato dos
técnicos administrativos da UFSJ solicitando a adoção de medidas para disciplinar a jornada de
trabalho bem como o estabelecimento de prazos para atendimento às demandas. Nesse
momento a secretária do programa esclareceu que o ofício foi feito em solidariedade a uma
colega de categoria e, considerando que já existe uma ordem de serviço sobre o tema na
graduação, os técnicos que atendem às pós-graduações entendem que tal prazo pode ser
estabelecido para os programas de pós-graduação, o que evitaria quaisquer intercorrências entre
as partes; 4) referente à definição para utilização dos recursos do PROAP. Assim, o professor
André Flávio sugere que seja feito um edital interno avaliando como o valor do PROAP
encaminhado para o PGE poderá ser distribuído; 5) referente ao levantamento sobre manutenção
de equipamento; 6) referente aos destaques do SUCUPIRA onde o Prof. Andrey relatou as ações
para indicação dos destaques do PGE. Dando continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto
de pauta, referente à aprovação da ata de número 51, que foi aprovada por 3 votos e uma
abstenção. Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente à solicitação de
APROVEITAMENTO de disciplinas encaminhado pelo discente Gustavo LadeiraFerreira,
que são as seguintes: a) Ecologia de Comunidades, b) Ecologia de Campo, c) Estatística e
Delineamento Amostral, d) Biologia Evolutiva, e) Oficina de Elaboração de Projetos, f) Preparação
de Dados para Análise Estatística, g) Comunicação Científica 1, h) Comunicação Científica 2, i)
Filogeografia Baseada em Modelos, tendo sido todas cursadas no Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA), que após o exame da documentação e da análise apresentada
feita pelo professor Andrey, foi aprovada por unanimidade. O QUINTO ponto de pauta foi
referente à solicitação de co-orientação apresentada pelo discente Gustavo Ladeira
Ferreira, tendo como co-orientadora a Professora Dra. Camila Palhares Teixeira, vinculada à
Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), que foi aprovada por unanimidade. Dando
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continuidade passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente à definição sobre estágio
docência para bolsistas da CAPES, o qual entrou em diligência ficando sua definição para a
próxima reunião do colegiado do PGE. O SÉTIMO ponto de pauta foi referente à proposta de
criação da disciplina optativa "Metodologia Científica, apresentada pelo professor Fernando
que após a leitura do documento foi aprovada por todos. Ficando o item sobre a revisão das
linhas de pesquisa do PGE para a próxima reunião do colegiado do PGE. 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, 20 de julho de 2021.
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