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ATA DA SEXAGÉSIMA-SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil
e vinte e dois, quinta-feira, às oito horas, por meio de videoconferência, iniciou-se a sexagésima-segunda 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 a ausência. Dando prosseguimento, o professor Fernando fez a
leitura da pauta, a qual foi aprovada por todos, após a inclusão do item 14 sobre a inclusão da disciplina Seminários em
Ecologia para o segundo período de 2022. Em seguida o SEGUNDO ponto de pauta referente aos informes foi
discutido. Os informes apresentados foram: 1) referente ao processo seletivo de 2022 que deve ocorrer entre os meses de
outubro e novembro; 2) referente ao material de laboratório disponível na secretaria do PGE que pode ser retirado por
quem tiver interesse; 3) referente às disciplinas que serão oferecidas no segundo semestre de 2022 cuja a distribuição
dos horários foi apresentada pelo professor Fernando, no qual consta as datas e os horários de cada disciplina; 4)
referente à possibilidade de duas novas bolsas para o ano de 2023, advindas do projeto de pesquisa do professor Andrey
Castro que teve um projeto de pesquisa aprovado; 5) referente à reunião de coordenadores de pós-graduações quando
foi apresentado o texto sobre política de cotas da UFSJ, para as pós-graduações, o qual foi bem aceito por todos os
coordenadores. Entretanto, os coordenadores presentes na reunião, destacaram a importância de se ter recursos
financeiros para fomentar essa proposta trazendo, assim, novas bolsas para os programas; 6) referente ao término do
mandato do discente Júlio César Andrade como representante discente no Colegiado do PGE. Em seguida, o TERCEIRO
ponto de pauta referente à aprovação da ata da 61ª reunião ordinária do Colegiado do PGE foi discutido, e a ata foi
aprovada por 3 votos a favor e uma abstenção. Em seguida, o QUARTO ponto de pauta referente à discussão e
encaminhamento da questão disciplinar de cópia de exercício avaliativo em disciplina do PGE foi discutido. Nesse
momento o professor Fernando passou a presidência da reunião para o professor Andrey para que o mesmo guiasse o
debate sobre o ocorrido. O professor Fernando faz um relato dos fatos explicando que as discentes envolvidas no fato
exposto, explicaram que houve um engano no envio das atividades avaliativas. Nesse momento, o professor Andrey
apresentou alguns questionamentos de forma a esclarecer algumas questões. Assim, após os esclarecimentos feitos
pelas partes envolvidas e de ampla discussão sobre o acontecimento, todos chegaram ao consenso de que foi um
equívoco sem intenção de dolo. Ainda sobre o tema, o Colegiado decidiu que a avaliação da atividade permaneceria a
cargo do docente responsável pela disciplina. Ao término da discussão o professor Andrey repassou a presidência da
reunião para o professor Fernando. Em seguida, o QUINTO ponto de pauta referente à aprovação da composição das
Comissões do PGE foi discutido. Após ampla discussão e análise dos nomes, as comissões foram aprovadas ficando
assim distribuídas: Comissão 1 - Processo Seletivo: José Elvino do Nascimento Júnior, Gislene de Carvalho Castro,
Gabriel de Menezes Yasbeck e Cristiano Schetini de Azevedo; Comissão 2 - Bolsas e Visibilidade do Programa: Iola
Gonçalves Boechat, Andrey Leonardo F. de Castro e André Flávio S. F. Rodrigues; Comissão 3 - Credenciamento e
Recredenciamento Docente e Autoavaliação do Programa: José Elvino do Nascimento Júnior, Iola Gonçalves
Boechat, Cleber José da silva e Cristiano Schetini de Azevedo; Comissão 4 - Planejamento, Recursos e Infraestrutura:
Rafael Félix de Magalhães, Gabriel de Menezes Yasbeck, André Flávio S. F. Rodrigues e Davi-Butturi Gomes; Comissão
5 - Coleta e Análise de dados a serem enviados para a CAPES: Gislene de Carvalho Castro, Fernando Azevedo e
Davi-Butturi Gomes; Comissão 6 - o próprio Colegiado do PGE. Dando prosseguimento, o SEXTO ponto de pauta
referente à aprovação das disciplinas do segundo semestre letivo de 2022 foi discutido. As disciplinas foram
aprovadas com a mudança da disciplina Seminários em Ecologia do primeiro semestre de 2022 para o segundo semestre
de 2022. Em sequência, o SÉTIMO ponto de pauta referente à aprovação do ad referendum acerca da composição
da banca de defesa de mestrado da discente Paula Mariane Teixeira Lima foi discutido, e a banca foi aprovada por
todos. Em seguida, o OITAVO ponto de pauta referente à aprovação da banca de defesa de mestrado da discente
Maria Júlia de Paula França foi discutida e a banca foi aprovada por unanimidade .Prosseguindo, o NONO ponto de
pauta referente à aprovação da banca de defesa de mestrado da discente Isis Campos Gonçalves foi discutido e a
banca foi aprovada por todos. Dando continuidade o DÉCIMO ponto de pauta referente à aprovação da banca de
qualificação da discente Santuza Alves Ferreira foi discutido. A banca foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o
DÉCIMO PRIMEIRO ponto de pauta referente à aprovação do edital para eleição de representante discente no
colegiado do PGE foi discutido. O edital foi aprovado por todos. Em seguida, o DÉCIMO SEGUNDO ponto de pauta
referente à aprovação das alterações da Instrução Normativa 003/2016 que estabelece as normas para oferta de
disciplinas obrigatórias e optativas do Programa de Pós-Graduação em Ecologia foi discutido. Depois de ampla
discussão e com a alteração de que a disciplina Ecologia de Campo passaria de obrigatória para optativa sendo
equivalente a Projetos em Ecologia que é obrigatória. A disciplina Ecologia de Campo será oferecida novamente quando



houver recursos financeiros para tanto. Entretanto, devido ao adiantado da hora, a reunião foi interrompida ficando a
finalização da revisão da Instrução Normativa 003/2016 para a próxima reunião, bem como o item 13 que trataria das
alterações da Instrução Normativa 003/2020 (relatório de desempenho). 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, 5 de julho de 2022.
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