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São João del-Rei-MG, 11 de novembro de 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA
 

 
 
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA-QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
cinco dias do mês de outubro 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 - quarta 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 das atas de números 52 e 53. Como SEGUNDO
ponto de pauta, referente aos informes, os quais foram apresentados: 1); referente à
participação do professor Andrey na comissão de incentivo ao programa de pós-graduação cujo
objetivo principal é identificar o porquê da baixa adesão dos docentes da UFSJ aos programas de
pós-graduação; 2); referente aos colegiado geral da pós-graduação na qual o professor Baldoni
apresentou os projetos que foram submetidos e aprovados no edital universal da FAPEMIG,
destacando que o PGE teve o projeto apresentado pelo professor Rafael Félix aprovado, foi dito
também que os projetos aprovados no passado terão seus recursos liberados em breve;, um
terceiro ponto foi a urgência na solicitação dos recursos do PROAP; 3) referente à Comissão de
Retorno Presencial, a qual faz parte do fluxograma de autorizações para o retorno às atividades
presenciais; 4) referente à disciplina Seminários em Ecologia, que foi realizado de forma
diferenciada dos anteriores, onde os alunos matriculados assumiram a organização de um evento
de Seminários, incluindo do convite aos palestrantes ao controle e emissão de certificados aos
participantes; 5) referente à necessidade de se fazer uma avaliação do corpo docente do
programa. Dando continuidade passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta, referente à
revisão das linhas de pesquisa do PGE. Depois de ampla discussão decidiu-se que fosse
aguardado a conclusão de avaliação da CAPES, bem como a avaliação dos professores do
programa. Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente à solicitação de opção
por trabalho presencial de pesquisa da discente Paula Mariane Teixeira Lima que foi
aprovado por unanimidade. No QUINTO ponto de pauta, referente à solicitação de
credenciamento da professora Iola Gonçalves Boëchat, que levando em consideração
processo de reestruturação interna do Corpo Docente do PGE, o Colegiado do PGE decidiu
colocar em diligência a referida solicitação. Tal decisão se mostrou necessária em função de
outras solicitações já apresentadas e também postas em diligência pelo mesmo motivo, sendo o
encaminhamento aprovado por 3 votos a favor e 1 abstenção. Dando continuidade passou-se
para o SEXTO ponto de pauta referente à definição da distribuição dos recursos do PROAP.
O Colegiado decidiu que não havia necessidade de mudanças na distribuição. Neste momento, o
Colegiado do PGE aprovou a inclusão do representante discente, Júlio César Andrade, como
membro da Comissão para a distribuição dos recursos do PROAP. Devido o adiantado da hora o
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sétimo ponto de pauta referente a revisão dos anexos da IN 02/2020 não foi realizada.
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, 05 de outubro de 2021.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 19:50 ) 
ANDRE FLAVIO SOARES FERREIRA RODRIGUES 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 DCNAT (12.12) 
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ANDREY LEONARDO FAGUNDES DE CASTRO 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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