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ATA DA SEXAGÉSIMA-TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos Seis dias do mês de setembro do ano de dois
mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas, por meio de videoconferência, iniciou-se a sexagésima-terceira 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, Cleber José da Silva e a representante discente Letícia Santos
Ribeiro. O professor Rafael F. de Magalhães justificou a ausência. 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 aos informes. Continuando, passou-se para o TERCEIRO ponto de pauta referente à aprovação da ata da
62ª reunião ordinária do Colegiado do PGE que após a leitura foi aprovada por 3 votos a favor e uma abstenção. Em
sequência, passou-se para o QUARTO ponto de pauta referente à aprovação do ad referendum da banca de defesa
da discente Sofia Gonçalves Matos foi discutido e foi aprovado por todos. Dando continuidade, passou-se para o
QUINTO ponto de pauta referente à aprovação da banca de exame de qualificação da discente Marluce Aparecida
Mattos de Paula Nogueira foi discutido e a banca aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, passou-se para o
SEXTO ponto de pauta referente à solicitação de aproveitamento de disciplina, Tópicos especiais: Planejamento e
Gestão de Unidades de Conservação oferecida pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), que foi apresentada
pela discente Santuza Alves Ferreira. A solicitação foi aprovada por todos. Em sequência, passou-se para o SÉTIMO
ponto de pauta referente à solicitação de aproveitamento de disciplina, Tópicos especiais: Planejamento e Gestão
de Unidades de Conservação oferecida pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), que foi apresentada pela
discente Elaine dos Reis silva Ferreira. A solicitação foi aprovada por todos.Em seguida, passou-se para o OITAVO ponto
de pauta referente à solicitação de descredenciamento da professora Iara Freitas Lopes foi discutido. Após a
análise do pedido, este foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se para o NONO ponto de pauta referente à
solicitação de retirada de nome da comissão 5 que trata da coleta e análise de dados a serem enviados para a
CAPES pelo professor Davi Butturi-Gomes, que após discussão o colegiado decidiu que o professor Davi deve
permanecer na comissão ou então tentar fazer uma troca com algum outro docente de outra comissão. Dando
continuidade passou-se para o DÉCIMO ponto de pauta referente às comissões que foi subdividido em cinco itens. Foi
discutido: 10.1 referente à comissão de seleção para admissão de discentes e proficiência em inglês. Nesse
momento o professor Andrey falou da urgência da aplicação do exame de proficiência em inglês para os discentes que
tiveram entrada em 2021 e 2022; 10.2 referente à comissão de bolsas e visibilidade do programa para a qual foi
sugerida a inclusão de um/uma discente na comissão; 10.3 referente à comissão para credenciamento e
recredenciamento docente e auto-avaliação do programa sobre a qual o professor Cleber fez um breve relato dos
encaminhamentos feitos pela comissão e destacou que o edital para credenciamento e recredenciamento deve sair em
breve; 10.4 comissão de planejamento, recursos e infraestrutura coordenada pelo professor Rafael e sobre a qual faz-
se necessário urgência sobre planejamento uma vez que o prazo para utilização dos recursos termina em outubro; 10.5
Comissão para coleta e análise de dados a serem enviados para a Capes que deverá iniciar o trabalho assim que for
solucionada a demanda do professor Davi. Prosseguindo,passou-se para o DÉCIMO PRIMEIRO ponto de pauta referente
à revisão da Instrução Normativa 003/2020 que após uma revisão de seus itens foi aprovada por todos. Em seguida,
passou-se para o DÉCIMO SEGUNDO ponto de pauta referente à Instrução Normativa 003/2016 que após a revisão de
seus itens foi aprovada 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, 06 de setembro de 2022.
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