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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO-2

TEMPORE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Aos treze dias do mês de julho4

do ano de dois mil e quinze, segunda-feira, às quatorze horas, na sala 3.14 do bloco C do5

Departamento de Ciências Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a primeira reunião6

extraordinária do Colegiado pro-tempore do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, do7

ano em curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen, estando presentes os8

professores Letícia Maria Vieira, Andrey L. F. Castro e Iara Freitas Lopes. Nos informes a9

Profª Tatiana Cornelissen informou ao Colegiado sobre a necessidade de futuras alterações no10

Edital de Seleção e necessidade de refinamento no Anexo 4, que atribui pontuação ao11

Curriculum Lattes dos candidatos. Tais alterações serão propostas e julgadas na próxima12

reunião ordinária do Colegiado, a ser realizada em agosto de 2015. Levantou-se ainda a13

necessidade de criação de uma Instrução Normativa pelo Colegiado que rege as atribuições da14

Comissão de Seleção, no que tange a participação em todas as etapas do processo de seleção,15

desde a seleção de questões para as provas, correção das provas, preparação de atas e resposta16

a recursos. A Coordenação ficará responsável por redigir tal Instrução Normativa para17

aprovação em Colegiado. O Colegiado avaliou as atas de todas as etapas do Processo Seletivo18

e referendou a Ata de Resultado Final do Processo Seletivo 001/2015, onde consta a19

aprovação de 06 candidatos para a turma ingressante no segundo semestre de 2015 do PGE, a20

saber: 1o classificado – Juliana Carmen Lombello, 2o classificado – Tatiania de Assis Morais,21

3o classificado – Nathália Ribeiro Henriques, 4o classificado – Paloma Silva Resende, 5o22

classificado – Glauco Cássio de Souza Oliveira e 6o classificado – Rafael Costa Cardoso.23

Conforme Edital 001/2015, o resultado referendado será divulgado na webpage e secretaria do24

PGE em 15 de julho de 2015 e os candidatos aprovados serão comunicados sobre as25

instruções para matrícula por meio eletrônico. Encerrando a reunião, a coordenadora Tatiana26

agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata que,27

após lida e aprovada, será assinada por mim, coordenadora pro-tempore do Programa de Pós-28

Graduação em Ecologia, e demais presentes na reunião. São João Del Rei, 13 de julho de29

2015.30
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