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SÃO JOÃO DEL-REI - MG

 

 
ATA DA QUINQUAGÉSIMA-OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, sexta-feira, às oito horas e trinta
minutos, por meio de vídeo-conferência, iniciou-se a quinquagésima - oitava 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, o professor
Cleber J. da Silva e o representante discente Júlio César Andrade. O professor Rafael F. de
Magalhães estava de férias. Dando prosseguimento, o professor Fernando fez a leitura da
pauta, a qual foi aprovada após a inclusão do item referente às solicitações de aprovação das
bancas de qualificação da discente Thayná Silva Batista e do discente Júlio César Andrade. Em
seguida passou-se para o SEGUNDO ponto de pauta referente aos informes, os quais foram
apresentados: 1) referente o regimento interno e três instruções normativas do PGE já estão
disponíveis na página do Google drive para que todos possam já iniciar uma leitura e trazer
pontos de mudança; 2) referente à conversa que o professor Fernando teve com os professores
que vão orientar e também com aqueles que não vão orientar, o professor Fernando relatou que
as conversas foram muito produtivas. Com relação ao professor Luiz Gustavo o mesmo
concordou em continuar como professor colaborador. Com relação à professora Iara Lopes ela
aceitou a possibilidade de passar para professora colaboradora. Com relação ao professor
Marconi Silva, este também manifestou interesse em permanecer no programa. Com relação à
professora Letícia Vieira a conversa foi adiada para a próxima semana e finalmente em relação
ao professor Juliano Cury o contato não se efetivou. Com relação à professora Gislene Castro, a
mesma se mostrou disponível em colaborar com o programa sempre que necessário; 3) referente
às bolsas disponíveis para o programa simultaneamente o PGE perdeu uma bolsa UFSJ, e
recebeu uma nova bolsa CAPES, mantendo assim um total de 08 bolsas, sendo 04 CAPES, 02
FAPEMIG e 02 UFSJ; 4) referente à Plataforma Sucupira que foi atualizada com os dados dos
novos alunos, disciplinas e docentes. Passou-se então para o TERCEIRO ponto de pauta,
referente à aprovação das atas da 57ª reunião ordinária e das atas da 6ª e da 10ª reuniões
extraordinárias do PGE que foram aprovadas por todos. Passou-se então para o QUARTO
ponto de pauta referente ao Planejamento Estratégico e Plano Anual de Atividades do PGE
que terão que ser desenvolvidos por todos os programas e sobre os quais o PGE já vem
trabalhando. Com relação ao Plano anual de atividades, o professor Fernando destacou: 1) A
Realização de seleção de novos discentes 2022/1; 2) Recredenciamento e Credenciamento de
Docentes 2022; 3) Readequação da razão Docentes/Discentes PGE; 4) Criação de comissões de
trabalhos; 5) Modernização do site do PGE e identidade visual; 6) Realização do Simpósio de
Ecologia; 7) Adequação do laboratório do PGE; 8) Ampliação de colaborações entre os docentes
do PGE; 9) Projeto de Pesquisa do PGE aprovado no CNPq (ex. Campo das vertentes). Com
relação ao Plano Anual de Aplicação de Recursos, o professor Fernando destacou: a) O Apoio à
publicação de artigos; b) Apoio à participação em congressos e eventos; c) Apoio às atividades
de campo. Foram discutidos inclusive a modernização da identidade visual do PGE, a realização
do simpósio de ecologia, a adequação do laboratório do PGE para que ele sirva de um ponto de
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referência para os discentes, a ampliação da colaboração entre os docentes do PGE, tanto no
sentido da orientação quanto da publicação e, por fim a questão de recursos para a utilização da
verba do PROAP de forma mais efetiva. O professor Andrey sugeriu que seja criada uma
comissão de infraestrutura para que fosse sendo trabalhada a adequação do laboratório do PGE.
O professor Andrey também destaca que serão necessárias a criação de diferentes comissões
para que as mesmas possam agilizar a concretização das ações do PGE. No QUINTO ponto de
pauta, referente à solicitação de cancelamento de matrícula do discente Aron Silvarolli
Fernandes, esta que foi aprovada por todos. Em seguida passou-se para o SEXTO ponto de
pauta, referente à solicitação de cancelamento de matrícula do discente Gustavo Ladeira
Ferreira, que foi aprovada por todos. Dando prosseguimento passou-se para o SÉTIMO ponto de
pauta referente ao relatório de desempenho da discente Maria Júlia de P. França, o qual foi
aprovado juntamente com o pedido de prorrogação de prazo de defesa, sem renovação de bolsa
por 3 votos a favor e uma abstenção. Em seguida passou-se então para o OITAVO ponto de
pauta referente à aprovação da banca de defesa de Luana Fraga D. Kunz, composta pela
professora Carla Gheler Costa, professora externa, professor Cristiano Schetini de Azevedo,
professor do programa e professora Cynthia Elisa Widmer de Azevedo, professora suplente, a
qual foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade passou-se para o NONO ponto de pauta
referente à aprovação das bancas de qualificação de Júlio César de Andrade que foi
aprovada por 2 votos a favor e duas abstenções e de Thayná Silva Batista que foi aprovada por
todos. Dando continuidade passou-se para o DÉCIMO ponto de pauta referente à alteração do
regimento interno PGE e Instruções Normativas o qual entrou em diligência para que os
membros do colegiado tivessem mais tempo para estudar quais modificações se fazem
necessárias. 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, 11 de
março de 2022.
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