
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 14 / 2022 - PGE (13.08) 
 
Nº do Protocolo: 23122.045385/2022-77

São João del-Rei-MG, 03 de novembro de 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL -REI/UFSJ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 
 
 

ATA DA SEXAGÉSIMA-QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de
dois mil e vinte e dois, sexta-feira, às quatorze horas, por meio de videoconferência, foi iniciada a sexagésima-quarta
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, Rafael Félix de Magalhães e a
representante discente Letícia Santos Ribeiro. Dando prosseguimento, o professor Fernando fez a leitura da pauta, a qual
foi aprovada por todos, após a inclusão do item sobre a situação do discente Matheus Gurgel. Dando prosseguimento, o
SEGUNDO ponto de pauta referente aos informes foi discutido. Este trouxe como destaque o convite para os discentes do
PGE participarem do Primeiro Simpósio Interdisciplinar de Pós-Graduação e Pesquisa - SINPE que acontecerá no dia 24
de outubro de 2022 no Auditório do Campus Tancredo de Almeida Neves da UFSJ. Continuando, o TERCEIRO ponto de
pauta referente à aprovação da ata da 63ª reunião ordinária do Colegiado do PGE foi apresentado. Após a leitura, a
pauta foi aprovada por unanimidade. Em sequência, o QUARTO ponto de pauta referente à aprovação do ad
referendum da banca de qualificação da discente Sarah Jordânia Fonseca foi discutido e aprovado por todos. Dando
continuidade, o QUINTO 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) foi
apresentado pela discente Sarah Jordânia Fonseca. A solicitação foi aprovada por todos. Dando prosseguimento, passou-
se para o SEXTO ponto de pauta referente à revisão do formato do modelo do projeto solicitada pelo professor
Andrey Castro para que seja mais adequado às informações solicitadas pelo SIGAA, tais como resumo e palavras chave
e paginação. A solicitação foi aprovada por todos. Em sequência, o SÉTIMO ponto de pauta referente à criação de um
novo formulário	da	banca	de	quali�icação/defesa,	solicitado	pelo	professor	Andrey	Castro	foi	discutido.	Nesse	formulário
devem	constar	as	informações	requeridas	no	SIGAA	tais	como,	tıt́ulo,	resumo,	palavras-chave	em	português	e	em	inglês,	número
de	páginas	do	projeto,	CPF	e	e-mail	de	membros	externos	à	UFSJ.	A	solicitação	foi	aprovada	por	unanimidade.	Em seguida, o
OITAVO ponto de pauta referente a	solicitação	de	que	o	preenchimento	das	informações	de	bancas	de	quali�icação	e	defesa	de
mestrado	 no	 SIGAA	 seja	 feito	 pela	 secretaria	 do	 PGE,	 foi	 aprovada	 por	 todos.	 Prosseguindo, o NONO ponto de pauta
referente ao processo seletivo 2022 foi discutido. Depois de ampla discussão decidiu-se por buscar maiores
informações sobre os trâmites do processo pelo SIGAA e então decidir se o processo ocorrerá pelo SIGAA ou pelo
formato tradicional. Continuando, foi discutido acerca da forma e os meios de como a avaliação de língua inglesa poderá
acontecer. Após ampla discussão foi decidido que após passado um ano a comissão de seleção ofereceria uma forma de
se fazer a avaliação, podendo ser de forma interna ou aceitando a apresentação de comprovante externo. Foi dada
também a sugestão de substituir o termo 'entrevista' por 'arguição sobre o projeto de pesquisa' descrito no edital de
seleção, e que esta etapa seja de caráter não eliminatório. Dando continuidade, o DÉCIMO ponto de pauta foi referente à
elaboração de uma Instrução Normativa para distribuição de recursos para discentes e editais referentes sendo
encaminhado que a Comissão de Planejamento, Recursos e Infraestrutura fique responsável de elaborar essa instrução e
trazer para a apreciação do colegiado posteriormente, o que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o DÉCIMO
PRIMEIRO ponto de pauta foi referente à aprovação do relatório de desempenho da discente Santuza Alves
Ferreira, que após a leitura foi aprovado por todos. Em seguida, o DÉCIMO SEGUNDO ponto de pauta referente às
comissões foi apresentado, a seguir: 12.1 Comissão de seleção para admissão de discentes no Programa e
proficiência em inglês - o exame para os discentes que já estão no programa será feito através de uma prova que será
realizada no dia 16 de dezembro de 2022; 12.2 Comissão de bolsas e visibilidade do Programa - vem trabalhando com
o edital do Carrefour de ações afirmativas que aventa a possibilidade do programa receber mais uma bolsa. Sobre a
adesão ao Programa GCUB - Mobilidade Internacional dos Programas de Pós-graduação, haverá o oferecimento de uma
vaga e das ações para divulgação do edital do processo seletivo/2022 assim que esse for publicado; 12.3 Comissão para
credenciamento e recredenciamento docente e auto-avaliação do Programa que no momento está trabalhando na
Instrução Normativa para credenciamento de docentes, que poderá ser feito de duas formas: a) edital para
credenciamento; b) quando houver alguma demanda específica; 12.4 Comissão de planejamento, recursos e
infraestrutura está trabalhando em relação ao PROAP; 12.5 Comissão para coleta e análise de dados a serem
enviados para a Capes ainda não foram definidos os passos, mas a comissão está se reunindo. Dando prosseguimento,
o DÉCIMO TERCEIRO ponto de pauta referente ao caso do discente Matheus Gurgel que não se inscreveu em
nenhuma disciplina no segundo semestre de 2022 estando inscrito apenas em Atividade de Dissertação foi
discutido. Depois de ampla discussão, o Colegiado decidiu por permitir que o aluno se inscrevesse nas disciplinas
Seminários em Ecologia e Projetos em Ecologia. Nesse momento o professor Fernando solicitou que se conste em ata
que casos como esse não mais serão aceitos no PGE e o professor Andrey também solicita que se conste em ata que
doravante os discentes serão os responsáveis por suas inscrições no SIGAA. Ainda nesse ponto de pauta, foi discutido o
caso da discente Sheila Rodrigues que necessita de um parecer de um docente externo sobre a sua dissertação para que
a mesma possa receber seu diploma. Já foi solicitado à orientadora que esse parecer seja enviado ao programa.



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, 14 de outubro de 2022.
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