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

 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 56 / 2021 - PGE (13.08) 
 
Nº do Protocolo: 23122.009895/2021-08

São João Del-rei-MG, 05 de abril de 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI - MG

ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-
REI. Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, segunda-feira, às oito
horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, iniciou-se a oitava reunião
extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação
do Prof. Andrey L. F. de Castro, estando presentes os professores, Fernando Cesar C. de
Azevedo, a professora Gislene Carvalho de Castro. A representante discente, Luana Fraga
D. Kunz e o professor André Flávio S. F. Rodrigues justificaram ausência.O professor Andrey
iniciou a reunião com a leitura da pauta, que foi aprovada por todos após a inclusão de mais
dois itens, sendo o segundo ponto de pauta o edital de seleção para 2021, e o terceiro ponto
de pauta a solicitação do professor André Flávio S. F. Rodrigues para a mudança de
categoria de professor colaborador para professor permanente do programa. Passou-se
então, para o PRIMEIRO PONTO DE PAUTA, referente ao edital de livros. Assim, o
Colegiado discutiu a proposta a ser submetida para o EDITAL 003/2021/PROPE/DIBIB
(Aquisição de Material Bibliográfico na Pós-graduação stricto sensu). Após discussão, o
colegiado votou pela aprovação da planilha eletrônica, em que consta a sugestão de 16
títulos e um valor total final de R$ 7.998,33 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e 33
centavos), ficando o material sediado no Campus Dom Bosco. Dando continuidade, passou-
se para O SEGUNDO PONTO DE PAUTA referente ao edital de seleção para 2021. Após a
leitura e avaliação da minuta do edital de seleção confeccionada pela Comissão de Seleção
do PGE, o colegiado encaminhou mudanças sugeridas no texto, barema e datas do
cronograma do processo em si. Por fim, passou para O TERCEIRO PONTO DE PAUTA
referente à solicitação do professor André Flávio S. F. Rodrigues para a mudança de
categoria de professor colaborador para professor permanente do programa. O
colegiado analisou a solicitação e avaliou que não seria o momento de avaliar
individualmente a solicitação de mudança categoria de docentes do programa,e sim de
revisão da Instrução Normativa 006/2017, que trata dos critérios de credenciamento/
recredenciamento de docentes e se mostra desatualizada tendo em vista as recentes
diretrizes de avaliação dos PPG pela CAPES. Assim, o Colegiado definiu que serão
adotadas, ainda em 2021, medidas de avaliação e acompanhamento dos docentes do PGE e
revisão de seus credenciamentos, com base na revisão da IN.Encerrando a reunião, o
coordenador do PGE, professor Andrey, agradeceu a presença de todos e 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, 05 de abril de 2021.

Andrey Leonardo F. Castro ______________________________________________

Fernando Cesar C. de Azevedo____________________________________________

Gislene Carvalho de Castro_______________________________________________
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