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ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois,
quarta-feira, às quatorze horas, por meio de videoconferência, iniciou-se a sexagésima 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 Félix de Magalhães e o representante discente Júlio César Andrade. O
professor Cleber J. da Silva justificou ausência. Dando prosseguimento, o professor Fernando fez a leitura da pauta, a
qual foi aprovada após a inclusão dos itens referentes às solicitações de pedido de prorrogação de defesa das discentes
Isis Gonçalves e Sofia Matos e com a troca do item 12, informes, para o item 2. Em seguida passou-se para o SEGUNDO
ponto de pauta referente aos informes, os quais foram apresentados: 1) referente à capacitação da Plataforma Sucupira
CAPES que ocorreu no período de 25 a 28 de abril; 2) referente aos simpósios da pós-graduação que ocorrerão entre os
dias 10 a 12 de agosto; 3) referente à revogação da prorrogação de bolsas da UFSJ; 4) referente à discussão sobre
ensino híbrido, cuja minuta foi avaliada e seguiu para as instâncias superiores; a modalidade deverá constar no regimento
do programa; 4) referente ao prazo para preenchimento da Plataforma Sucupira que termina no dia 20 de maio; 5)
referente à visita do pró-reitor da PROPE fez às dependências do PGE. Passou-se então para o TERCEIRO ponto de
pauta referente à aprovação da ata da 59ª reunião ordinária do Colegiado do PGE que foi aprovada após algumas
correções. O QUARTO ponto de pauta foi referente à aprovação da banca de qualificação da discente Aline Isabel
Dias Dinalli. A banca foi composta pelos docentes José Elvino do Nascimento Júnior (UFSJ), Yule Roberta Ferreira
Nunes (UNIMONTES) e Gislene Carvalho de Castro (UFSJ orientadora). A banca foi aprovada por todos. Em seguida
passou-se para o QUINTO ponto de pauta, referente à aprovação da nova data da banca de qualificação do discente
Júlio César Andrade. A banca foi transferida para o dia 17 de maio de 2022 e foi aprovada por todos. Dando
prosseguimento passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente ao novo pedido de prorrogação de defesa da
discente Paula Mariane T. Lima que após análise da solicitação foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se
então para o SÉTIMO ponto de pauta referente ao novo pedido de prorrogação de defesa da discente Isis
Gonçalves que após análise da solicitação foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade passou-se para o OITAVO
ponto de pauta referente ao pedido de prorrogação de defesa da discente Sofia Matos que após análise da
solicitação foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade passou-se para o NONO ponto de pauta referente à
indicação de egresso destaque. O Colegiado decidiu pela criação de uma comissão que fará um estudo dos trabalhos
concluídos do PGE e, então, fará o destaque. Passou-se então para o DÉCIMO ponto de pauta referente à definição da
alteração das linhas de pesquisa do PGE. Após amplo debate foi feito o encaminhamento de contatar alguém da área
da biodiversidade para uma troca de ideias. Devido o adiantado da hora ficou decidido que seria feita uma convocação
para uma reunião extraordinária para discutir os dois itens restantes na pauta. 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, 04 de maio de 2022.
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