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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

 
 

  
 
 

 
ATA DA QUINQUAGÉSIMA-TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI . Aos
doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, quinta-feira, às oito horas e trinta
minutos, por meio de vídeo-conferência, iniciou-se a quinquagésima - terceira 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
com a exclusão do item 3 referente à aprovação da ata de número 52, e com a inclusão do item 7
sobre a revisão dos anexos da Instrução Normativa 01/2020. Como SEGUNDO ponto de pauta,
referente aos informes, os quais foram apresentados: 1) referente aos destaques para a revisão
de avaliação do quadriênio sobre os quais o professor Andrey fez um breve relato; 2) referente
aos recursos do PROAP que ficaram assim distribuídos: Auxílio a estudante (3.3.90.18): R$
1.000,00, Auxílio a pesquisador (3.3.90.20): R$ 1.000,00, Itens de laboratório e material de
expediente (3.3.90.30): R$ 1.000,00, e Ressarcimento (3.3.90.93): R$ 2.000,00; 3) referente ao
relatório global da FAPEMIG que foi concluído e enviado à PROPE; 4) referente ao Questionário
proposto pela Comissão de Incentivo à PG e enviado pela PROPE, onde o Prof. Andrey fez o
relato das respostas apresentadas; 5) referente ao plano de retorno às atividades presenciais que
foi publicado no dia 19 de julho de 2021; 6) referente à portaria da CAPES com os critérios de
avaliação dos programas; 7) referente à carta manifesto que foi elaborada pelos coordenadores
dos programas de pós-graduação juntamente com a PROPE, no sentido de valorizar a carga
horária da pós-graduação. Dando continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta,
referente à aprovação dos ad referendums sobre as bancas de qualificação das discentes
Paula Mariane, Sofia Matos, Maria Júlia França e Isis Campos, que foram aprovados por todos.
No momento foram informados os membros das bancas das discentes Luana e Larissa, também
aprovados por unanimidade. Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente à
solicitação de de disciplinas encaminhado pelo discente Gustavo Ladeira Ferreira, que são
as seguintes: a) Ecologia de Comunidades, b) Estatística e Delineamento Amostral, c)
Comunicação Científica 1, d) Comunicação Científica 2, tendo sido todas cursadas no Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), que após a apresentação do relato feito pelo
professor Andrey foi aprovada por unanimidade. No QUINTO ponto de pauta, referente à
solicitação de trancamento de semestre apresentado pelo discente Gustavo Ladeira
Ferreira, que após amplo debate foi aprovada por todos. Dando continuidade passou-se para o
SEXTO ponto de pauta referente à definição sobre estágio docência para bolsistas da
CAPES, onde uma análise detalhada da minuta foi realizada, sendo que a estrutura da IN foi
montada, mas devido ao adiantar da hora, não pode ser votada, ficando para ser discutida por e-
mail e aprovada em reuniões subsequentes. Também em função do adiantar da hora, o sétimo
ponto de pauta referente a revisão dos anexos da IN01/2020 e o oitavo ponto de pauta referente
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à revisão das linhas de pesquisa do PGE foram postergados para a próxima reunião de
colegiado. 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, 12 de agosto de
2021.
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