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ATA DA SEXAGÉSIMA-QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte
e dois, terça-feira, às oito horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, foi iniciada a sexagésima-quinta 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 solicitação de coorientação dos discente Atílio Álvaro de Jesus
Andrade e Renata Duarte. Continuando, o SEGUNDO ponto de pauta referente à aprovação da ata da 64ª reunião
ordinária do Colegiado do PGE foi apresentado. Após a leitura, a pauta foi aprovada por quatro votos a favor e uma
abstenção. Dando prosseguimento, o TERCEIRO ponto de pauta referente aos informes, os quais foram apresentados:
1) o edital do processo seletivo 2022/2023 foi publicado no SIGAA e as informações já estão disponibilizadas na página do
PGE; 2) parabenizar a comissão de planejamento, recursos e infraestrutura, pois através de suas ações o PGE foi
contemplado com uma bolsa pelo Edital Carrefour. Em sequência, o QUARTO ponto de pauta referente às comissões as
quais foram apresentadas: 1) Comissão de credenciamento e recredenciamento docente e auto-avaliação do Programa, a
mesma já enviou a Instrução Normativa para apreciação do Colegiado, a qual será discutida nessa reunião; 2) quanto à
Comissão de bolsas e visibilidade do Programa tivemos deferida a bolsa do Edital Carrefour. Foi apresentada também,
pela discente Letícia Ribeiro, as informações sobre o seminário que irá acontecer nos dias 03 e 04 de novembro; 3)
Comissão de seleção para admissão de discentes no Programa e proficiência em inglês, o edital de número 002/2022 já
havia sido publicado; 4) Comissão para coleta e análise de dados a serem enviados para a Capes irá começar a trabalhar
nos próximos dias; 5) Comissão de planejamento, recursos e infraestrutura a qual está estudando como fazer uma
distribuição de recursos do PROAP mais abrangente. Dando continuidade, o QUINTO ponto de pauta referente às
solicitações de coorientação para os discentes Atílio Álvaro J. Andrade e Renata, as quais foram aprovadas por
unanimidade. Nesse momento o professor Rafael Félix de Magalhães sugeriu que no formulário de solicitação de
coorientação fosse inserido um campo de justificativa para que no momento de avaliação da solicitação ficasse claro o
porquê de tal solicitação. Dando prosseguimento, passou-se para o SEXTO ponto de pauta referente à normativa sobre
apoio à docente e discente PGE ficou decidido que a Comissão de planejamento, recursos e infraestrutura irá fazer
uma Instrução Normativa para atendimento às demandas urgentes do PGE. Em sequência, o SÉTIMO ponto de pauta
referente à aprovação da Instrução Normativa 06/2022 de credenciamento e recredenciamento docente que após
discussão de seus itens e de minuciosa revisão foi encaminhada para a comissão responsável para uma avaliação final
do texto para então ser encaminhada para aprovação do Colegiado do PGE. 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, 01 de novembro de 2022.
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