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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE3

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Aos vinte e três dias do mês de outubro4

do ano de dois mil e dezessete, segunda-feira, às treze horas e trinta minutos,5

na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no Campus6

Dom Bosco, iniciou-se a quinta reunião extraordinária do Colegiado do7

Programa de Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação da Profª.8

Tatiana Cornelissen, estando presentes os professores, Iara Freitas Lopes,9

Andrey Castro, Juliano Cury e o representante discente, Cássio Cardoso10

Pereira. A professora Tatiana iniciou a reunião com a leitura da pauta, que foi11

aprovada por todos.Em seguida a professora Tatiana apresentou a avaliação12

do PGE pela CAPES, que foi publicada no dia 20 de setembro de 2017, sobre13

a qual foi feita uma leitura dos pontos positivos e negativos. Primeiramente a14

professora Tatiana apresentou os cincos itens que são avaliados e quais são15

os pesos dados a cada um. O colegiado discutiu amplamente e16

cuidadosamente cada item da avaliação e seus membros apresentaram17

algumas sugestões como forma de completar um pouco mais a proposta do18

programa na Plataforma Sucupira. Em seguida passou-se para o item dois19

referente ao saldo do PROAP e a professora Tatiana mostrou que as20

primeiras despesas foram com diárias para as bancas de defesa da turma de21

2015 perfazendo um total de R$1.252,00 com quatro bancas. O restante do22

PROAP foi transferido para diárias sendo que R$884,00 serão usados para23

pagamento de diárias para a vinda dos professores para o curso de R e o24

restante será usado para a vinda dos professores para o workshop do PGE25

que ocorrerá no dia 22 de novembro de 2017. Dando prosseguimento26

passou-se para o seguinte ponto de pauta referente ao edital 004/2017. O27

representante discente, Cássio Cardoso, apresentou uma proposta de28

mudança na tabela de pontuação que depois de ampla discussão chegou-se a29

conclusão que não é momento de propor mudanças na tabela de pontuação.30

Dando continuidade a professora passou para os informes sendo o primeiro31



referente ao Curso de R, o segundo referente ao edital de professor visitante32

que ainda não aconteceu e que provavelmente deverá acontecer no próximo33

ano. Encerrando a reunião, a coordenadora Tatiana agradeceu a presença de34

todos e, para constar eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata35

que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião.36

São João Del Rei, 23 de outubro de 2017.37
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