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1

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO PRO-TEMPORE DO2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE3

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois4

mil e quinze, quarta-feira, às treze e trinta horas, na sala 3.15 do bloco C do Departamento de5

Ciências Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a primeira reunião do Colegiado pro-6

tempore do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da7

Profª. Tatiana Cornelissen, estando presentes os professores Letícia Maria Vieira, Andrey L. F.8

Castro e Iara Freitas Lopes. Nos informes a Profª Tatiana Cornelissen informou ao Colegiado9

sobre a mensagem da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação sobre a não-distribuição de10

verba proveniente do PROAP-CAPES para cursos em início de funcionamento e que o PGE11

entrará na distribuição da verba em 2016. Em relação à situação das bolsas, a Pró-Reitoria de12

Pesquisa e Pós-Graduação informou através de mensagem eletrônica que ainda não recebeu13

da CAPES informação sobre a disponibilização de bolsas para o PGE. Continuando os14

informes, a Profª Tatiana informou sobre a possibilidade de curso de campo conjunto entre a15

UFSJ e a UFOP ou UFLA, dentro da proposta do Fórum Regional ECOMINAS. Discutiu-se16

com o Colegiado a viabilidade de tal atividade e definiu-se que a coordenadora entraria em17

contato com os coordenadores dos referidos programas para discutir essa possibilidade de18

curso de campo no segundo semestre de 2015. Definiu-se ainda que a eleição para a19

Coordenação permanente e representante discente do colegiado seria realizada a partir do20

segundo semestre de 2015, com o início do funcionamento do Programa e recepção de alunos.21

O segundo ponto de pauta da reunião tinha por objetivo a definição de cronograma para22

lançamento do Edital de Seleção do PGE e a coordenação ficou responsável por enviar23

primeira versão do edital até 10 de maio de 2015 para discussão e posterior aprovação. O24

terceiro ponto de pauta da reunião discutiu as disciplinas que serão oferecidas no PGE e a25

necessidade de ajustes de docentes para as disciplinas listadas no documento de criação do26

Programa junto à CAPES. A Profª. Tatiana salientou a importância de discussão desse tópico27

uma vez que as disciplinas obrigatórias deverão ser oferecidas no primeiro semestre de28

funcionamento do curso e a carga horária e responsabilidade das disciplinas serão distribuídas29

entre os docentes do PGE. O quarto ponto de pauta discutiu a importância de convênios30

nacionais e internacionais para o PGE e a assinatura de convênios com o INECOL (Instituto31

de Ecologia do México) e UMSNH (Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo) já no32

primeiro semestre de 2015. Tais convênios são institucionais e a informação sobre as33

possibilidades de parceria ficarão disponíveis na webpage do PGE. O Prof. Andrey Castro se34
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disponibilizou a criar um logotipo e webpage do PGE e a profa. Tatiana Cornelissen solicitará35

junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação e-mail institucional para o PGE e espaço para36

webpage no portal da Pós-Graduação da UFSJ. Encerrando a reunião, a coordenadora Tatiana37

agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata que,38

após lida e aprovada, será assinada por mim, coordenadora pro-tempore do Programa de Pós-39

Graduação em Ecologia, e demais presentes na reunião. São João Del Rei, 29 de abril de 2015.40
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