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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 4 / 2022 - PGE (13.08) 
 
Nº do Protocolo: 23122.009477/2022-93

São João del-Rei-MG, 16 de março de 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI - MG

 

 
ATA DA QUINQUAGÉSIMA-SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois, quinta-feira, às oito horas e trinta minutos, por meio de vídeo-conferência, iniciou-se a quinquagésima -
sétima 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, Rafael F. de Magalhães e o representante
discente Júlio César Andrade. O professor Cleber J. da Silva estava de férias. Dando prosseguimento, o professor
Fernando fez a leitura da pauta, a qual foi aprovada por todos. Dando prosseguimento passou-se para o SEGUNDO
ponto de pauta referente a aprovação das atas da 56ª reunião ordinária do Colegiado do PGE, e da 9ª reunião
extraordinária, que após as respectivas leituras foram aprovadas por todos. Passou-se então para o TERCEIRO ponto de
pauta, referente aos informes, os quais foram apresentados: 1); referente ao convite que o professor Fernando recebeu
para participar de uma reunião com a PROPE que irá tratar da distribuição das bolsas do mestrado; 2) referente ao
processo seletivo, que já estava em andamento; 3) referente às datas das reuniões do colegiado que já estão publicadas
na página do PGE; 4) referente à análise do regimento do programa e das instruções normativas (esboço) que será
apresentada na próxima reunião do colegiado onde modificações acerca do compromisso de credenciamento e
descredenciamento serão avaliadas,Passou-se então para o QUARTO ponto de pauta referente à aprovação do ad
referendum alterando a banca de seleção para novas vagas para discentes para o primeiro período de 2022,
ficando como professores titulares a professora Gislene Castro e, os professores José Elvino do Nascimento e Marconi
Souza Silva e professora substituta a professora Iara F. Lopes, que foi aprovado por unanimidade. No QUINTO ponto de
pauta, referente à solicitação de dispensa do estágio docência apresentado pela discente Maria Júlia de P. França,
que após apresentação da justificativa e amplo debate foi aprovado por 3 votos a favor e uma abstenção. Em seguida
passou-se para o SEXTO ponto de pauta, referente à aprovação dos relatórios de desempenho das discentes Maria
Júlia de P. França, e Isis Campos Gonçalves. Após ampla discussão o relatório de desempenho da discente Isis Campos
Gonçalves foi aprovado juntamente com a aprovação de extensão do prazo com 3 votos a favor da extensão do prazo,
mas sem garantia da extensão da bolsa, 1 voto a favor da extensão do prazo com a extensão da bolsa. Entretanto, o
relatório de desempenho da discente Maria Júlia de P. França foi encaminhado para a próxima reunião de colegiado.
Passou-se então para o SÉTIMO ponto de pauta referente às solicitações de prorrogação de prazo para a defesa de
dissertação das discentes Paula Mariane T. Lima e Luana Fraga D. Kunz, as quais foram aprovadas por unanimidade.
Encerrando a reunião, 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, 10 de fevereiro de 2022.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/03/2022 08:26 ) 
ANDREY LEONARDO FAGUNDES DE CASTRO 

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO 
PGE (13.08) 

Matrícula: 1626222 

(Assinado digitalmente em 19/03/2022 19:12 ) 
FERNANDO CESAR CASCELLI DE AZEVEDO 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
PGE (13.08) 

Matrícula: 1804372 

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 15:06 ) 
RAFAEL FELIX DE MAGALHAES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 3154780 

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 18:29 ) 
JULIO CESAR ANDRADE 

DISCENTE 
Matrícula: 2021100342 
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