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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI - MG

ATA DA QUINQUAGÉSIMA-QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
onze dias do mês de novembro 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 - quinta reunião do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação do Prof.Fernando
Cesar C. de Azevedo, estando presentes os professores, Andrey L. F. de Castro, e o
representante discente Júlio César Andrade. Também esteve presente na reunião o professor
Cleber José da Silva, novo representante docente, mas ainda aguardando a publicação de seu
nome como membro do Colegiado. O professor Fernando inicia fazendo uma reflexão sobre o
caminho já trilhado pelo PGE e aquele que ainda tem pela frente. O professor Fernando destacou
o trabalho iniciado pelo professor Andrey durante os três anos de sua coordenação e pontuou
que é preciso dar continuidade a esse trabalho tendo como foco abrir um curso de doutorado,
consolidando o programa. Dando prosseguimento o professor Fernando fez a leitura da pauta, a
qual foi aprovada após a mudança de sequência dos itens de pauta, passando o item 10 para a
posição de número 6; retirada do item 8 referente ao recredenciamento de docentes e a inclusão
da elaboração da Instrução Normativa referente à distribuição do PROAP como item 8 da pauta.
Passou-se então para o SEGUNDO ponto de pauta, referente aos informes, os quais foram
apresentados: 1); referente às reuniões da Comissão de Incentivo à Pós-graduação que discute
um plano de ação que irá nortear todos os programas de pós-graduação da UFSJ; 2); O
professor Fernando fez informes sobre as novas metas e direcionamentos do PGE; Prof. Andrey
informou sobre os principais objetivos alcançados durante os dois últimos anos e agradeceu a
todos pelo apoio enquanto coordenador do PGE. Dando continuidade passou-se para o
TERCEIRO ponto de pauta, referente à aprovação das atas das 52ª, 53ª e 54ª reuniões
ordinárias do Colegiado do PGE que foram aprovadas por todos. Passou-se então para o
QUARTO ponto de pauta referente à aprovação dos relatórios de desempenho das discentes
Larissa Augusta Ceranto Ribeiro, Luana Fraga Delfino Kunz, e Paula Mariane Teixeira Lima que
após a leitura de cada relatório foram todos aprovados.Com relação ao relatório da discente Sofia
Gonçalves Matos foi solicitado que fosse feito alguns ajustes e reenviado para a coordenação.No
QUINTO ponto de pauta, referente ao pedido de trancamento parcial do discente Matheus
Gurgel, que após apresentação da justificativa do pedido foi aprovado por todos. Em seguida
passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente ao pedido de inclusão do Dr. Rodrigo Massara
como co-orientador da discente Luana Fraga D. Kunz que foi adiado para a próxima reunião de
colegiado após o envio do formulário de pedido de co-orientação feito pela discente. No SÉTIMO
ponto de pauta referente à mudança das linhas de pesquisa do PGE o professor Fernando
sugere que o Colegiado se debruce sobre as sugestões de linhas de pesquisas apresentadas
pelos docentes do programa para que possa ser feito um documento e encaminhado ao CONEP.
Passou-se então para o OITAVO ponto de pauta referente à distribuição do PROAP. Nesse
momento o professor Andrey relatou que entrou em contato com a PROPE solicitando um
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parecer sobre as minutas criadas pela Comissão para Distribuição dos Recursos do PROAP e
que obteve como resposta que não havia necessidade de se publicar editais. Bastaria uma
instrução normativa de fluxo contínuo que abrangesse diferentes possibilidades de uso desses
recursos. Como NONO ponto de pauta referente à previsão de disciplinas para o próximo
semestre o professor Fernando informou que está preparando um formulário eletrônico para que
os docentes informem suas disponibilidades e está aguardando a definição do calendário da pós-
graduação para enviar esse formulário aos docentes do programa. Dando continuidade passou-
se para o DÉCIMO ponto de pauta referente ao estágio docência das bolsas UFSJ que após
ampla discussão foram apresentadas três possibilidades sendo a primeira a realização do estágio
docência no semestre regular; a segunda opção será buscar o estágio docência de forma
alternativa, por exemplo, em disciplinas extemporâneas; e a terceira o discente apresenta um
pedido de dispensa, com justificativa, sobre o qual o colegiado emitirá um parecer. Dando
prosseguimento passou para o espaço livre, momento em que foi discutido a questão de
credenciamento e recredenciamento de docentes que já vem sendo pensada a algum tempo e
que traz os seguintes objetivos: 1) agrupar os alunos na UFSJ e no campus Dom Bosco; 2) Ter o
maior número possível de professores permanentes, da UFSJ, vinculados ao programa; 3) Que a
maioria dos docentes seja do Departamento de Ciências Naturais da UFSJ; 4) ajustar o número
de professores permanentes e colaboradores. O professor Fernando explica, nesse momento,
que esses itens são estratégias pensadas para o fortalecimento do programa. Encerrando a
reunião, o coordenador do PGE, o professor Fernando, 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, 11 de novembro de 2021.
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