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ATA DA QUINQUAGÉSIMA-SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
sete dias do mês de dezembro 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 - sexta 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, Cleber José da Silva e o
representante discente Júlio César Andrade.O professor Rafael Felix de Magalhães justificou
ausência. Dando prosseguimento o professor Fernando fez a leitura da pauta, a qual foi
aprovada após a inclusão do item 11 referente à definição do calendário de reuniões para
2022.Dando prosseguimento passou-se para o SEGUNDO ponto de pauta referente a aprovação
da ata da 55ª reunião ordinária do Colegiado do PGE, que após leitura foi aprovada por
todos.Passou-se então para o TERCEIRO ponto de pauta, referente aos informes, os quais
foram apresentados: 1); referente aos recursos do PROAP que em conversa com a PROPE foi
possível utilizar mais R$800,00 em material de consumo; 2) referente aos Atos Normativos e o
Regimento dos PPGs/UFSJ que deverão ser revistos e adequados de acordo com o novo
Regimento Geral da Pós-Graduação da UFSJ; 3) referente ao oferecimento de disciplinas para o
1º/2022, para o qual o professor Fernando criou um formulário para que os docentes do programa
preencham e devolvam para a coordenação para que a Coordenação possa organizar as
informações das disciplinas e posteriormente disponibilizar as ofertas das disciplinas para o
primeiro semestre letivo de 2022. Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente ao
credenciamento/recredenciamento de docentes da UFSJ. O professor Fernando faz uma
explanação sobre a atual composição do quadro docente do PGE e após ampla discussão
chegou-se a proposição de mudança que teria um quadro de 16 professores, ficando assim
dividido: 8 vagas para professores permanentes internos à UFSJ, 4 vagas para professores
permanentes externos à UFSJ e 4 vagas para professores colaboradores; sendo que todos os
professores da UFSJ terão que passar pelo processo de recredenciamento. Os professores da
UFSJ que solicitaram ingresso no PGE serão credenciados no momento oportuno. Aqueles
professores que são colaboradores serão descredenciados e se desejarem voltar ao quadro de
docentes do PGE deverão participar do edital de credenciamento cujo objetivo é valorizar àqueles
docentes que se destacam no PGE, participando de forma contínua nas suas mais variadas
atividades. No QUINTO ponto de pauta, referente ao credenciamento/recredenciamento de
docentes externos à UFSJ, um edital de credenciamento/recredenciamento será elaborado
e divulgado seguindo os mesmos objetivos do edital de credenciamento dos membros
permanentes internos da UFSJ. Em seguida passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente
à abertura de edital para novas vagas para discentes para o 1º/2022. O professor Fernando
propõe o envio de um e-mail para o grupo de professores convidando-os para participar da
comissão de seleção. No SÉTIMO ponto de pauta referente à aprovação do relatório de
desempenho da discente Sofia Gonçalves Matos sobre o qual foi aprovado o pedido de



prorrogação da integralização para a defesa, entretanto o pedido de prorrogação da bolsa será
analisado de mês a mês conforme disponibilidade de bolsas disponíveis para os discentes do
PGE. Passou-se então para o OITAVO ponto de pauta referente à inclusão do Dr. Rodrigo
Massara como co-orientador da discente Luana Kunz, o qual foi aprovado por unanimidade.
Como NONO ponto de pauta referente ao estágio docência bolsa UFSJ, várias opções de
resolução do problema foram apresentadas, mas a decisão será tomada em fevereiro de 2022.
Dando continuidade passou-se para o DÉCIMO ponto de pauta referente calendário de
reuniões para 2022 ficando estabelecido que as reuniões continuarão a acontecer nas primeiras
terças-feiras de cada mês.Encerrando a reunião, eu Fernando Cesar C. de Azevedo, agradeci a
presença de todos e lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os
presentes na reunião. São João del-Rei, 07 de dezembro de 2021.
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