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1

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO PRO-TEMPORE DO PROGRAMA2

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO3

JOÃO DEL REI. Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, sexta-4

feira, às oito e trinta horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no5

Campus Dom Bosco, iniciou-se a segunda reunião do Colegiado pro-tempore do Programa de6

Pós-Graduação em Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana7

Cornelissen, estando presentes os professores Letícia Maria Vieira, Andrey L. F. Castro e Iara8

Freitas Lopes. Nos informes a Profª Tatiana Cornelissen informou ao Colegiado sobre a9

instalação da secretaria pro-tempore do PGE na sala 2.05 no bloco A do DCNat, juntamente10

com a Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, após memorando da profa. Patrícia11

d’Almeida Lima autorizando o funcionamento temporário em tal local. A Profª. Tatiana12

informou ao Colegiado sobre o memorando 001/2015/PGE enviado à Pro-Reitoria de13

Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ solicitando a contratação e/ou disponibilização de técnico14

administrativo para atuar como secretário (a) do PGE, mas até a presente reunião não houve15

resposta a tal memorando. A Profª. Letícia informou sobre a sua participação em curso16

oferecido pela PROPE em 13 de maio de 2015 para treinamento nos diversos sistemas17

eletrônicos da UFSJ. O segundo ponto de pauta dizia respeito à aprovação da ata da a 1a18

reunião ordinária do Colegiado do PGE realizada em 29 de abril de 2015 e esta foi aprovada e19

assinada. O terceiro ponto de pauta previa a definição das datas de reuniões ordinárias do20

PGE e as reuniões ficaram marcadas em uma sexta-feira de cada mês do ano de 2015, a saber:21

26 de junho, 7 de agosto, 25 de setembro, 23 de outubro, 27 de novembro e 18 de dezembro.22

O quarto ponto de pauta dizia respeito à distribuição de verba do PROAP e mensagem23

eletrônica da PROPE solicitando uma projeção da distribuição da verba – ainda não24

recebida – em porcentagem para cada rubrica. Definiu-se que tal distribuição só será feita e25

encaminhada à PROPE após a seleção de 2015 e previsão do número de alunos matriculados.26

Em relação ao quinto ponto de pauta, Edital de Seleção 001/2015, o Edital foi aprovado pelo27

Colegiado com as seguintes ressalvas: 1) inclusão no Anexo 3, no que versa sobre a prova de28

conhecimento específico, a bibliografia Gotelli NJ & Ellison AM (2011) Princípios de29

Estatística em Ecologia, para a possibilidade de confecção de questão sobre desenho30

experimental e metodologia científica e 2) realização de consulta aos orientadores listados no31

Edital para a conferência e possibilidade de alteração das áreas de atuação, via resposta32

eletrônica para a coordenação, até 29 de maio de 2015. A Coordenação ficou ainda33

responsável por consultar a PROPE sobre o número de bolsas que serão disponibilizadas para34
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o PGE ainda em 2015. Em relação ao último ponto de pauta, que dizia respeito ao35

oferecimento de disciplinas, definiu-se que todas as disciplinas obrigatórias serão oferecidas36

de forma condensada, a critério do docente responsável, no segundo semestre de 2015 e há37

possibilidade de oferecimento também de disciplinas optativas, a critério dos docentes. As38

disciplinas optativas devem ser oferecidas entre novembro e dezembro de 2015, para permitir39

que os discentes já tenha cursado as disciplinas obrigatórias de “Ecologia de Populações40

(30h)”, “Ecologia de Comunidades (30h)”, “Estatística para Ecologia (45h)” , “Curso de41

Campo (60h)” e “Seminários em Ecologia (15h)”, todas estas oferecidas até outubro de 2015.42

No espaço livre o prof. Andrey Castro se manifestou sobre o logotipo do PGE e sobre o43

funcionamento da webpage, sob sua responsabilidade. Encerrando a reunião, a coordenadora44

Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata45

que, após lida e aprovada, será assinada por mim, coordenadora pro-tempore do Programa de46

Pós-Graduação em Ecologia, e demais presentes na reunião. São João Del Rei, 22 de maio de47

2015.48
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