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1

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO PRO-TEMPORE DO2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE3

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

mil e quinze, sexta-feira, às oito e trinta horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de5

Ciências Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a terceira 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 criação do e-mail do PGE, com o endereço pge@ufsj.edu.br e sobre o acesso aos10

sistemas de Administração Técnica e Gestão da UFSJ (SIPAC e SIGADMIN), através de11

senha. Em seguida, informou-se sobre reunião ocorrida em Lavras, junto à Coordenação do12

Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, no dia 03 de junho de 2015, na qual as13

professoras Tatiana e Letícia discutiram a possibilidade de realizar o curso de campo –14

disciplina obrigatória do PGE - juntamente com o referido Programa da UFLA, em outubro15

de 2015. Para a realização de tal disciplina do PGE em conjunto com a UFLA, as professoras16

Tatiana e Letícia ficaram responsáveis por buscar recursos junto à Pro-Reitoria de Pesquisa e17

Pós Graduação e Reitoria para cobrir os custos associados à hospedagem, alimentação e18

transporte de alunos e docentes, já que o PGE não conta com recursos do PROAP/CAPES no19

ano de 2015. A professora Tatiana informou ainda sobre a reunião da Câmara de Pós-20

Graduação da UFSJ, ocorrida em 25 de junho, onde discutiu-se: 1) Mudanças na regra de21

distribuição de bolsas da FAPEMIG, onde cursos com conceito 3,0 serão contemplados com 222

bolsas de Mestrado, 2) Congresso de Produção Científica da UFSJ que ocorrerá em outubro23

de 2015 e contará com o auxílio de alunos de pós-graduação como coordenadores de seção, 3)24

Discussão no CONEP/CONSU da UFSJ sobre a contagem de horas associadas às atividades25

Didáticas na pós-graduação, 4) Criação de uma catálogo comum de disciplinas de Pós-26

Graduação da UFSJ, 5) Nota da CAPES sobre corte de verbas da Pós-Graduação,27

especialmente em relação ao PROAP e 6) Necessidade de alterações no Regimento da Pós-28

Graduação da UFSJ, que serão discutidas em câmara posteriormente. O segundo ponto de29

pauta dizia respeito à aprovação da ata da a 2a reunião ordinária do Colegiado do PGE30

realizada em 29 de maio de 2015 e esta foi aprovada e assinada. O terceiro ponto de pauta se31

referia à aprovação ad referendum da retificação do Edital 001/2015/PGE, onde adicionou-se32

pontos no Anexo 4 do referido edital, atribuindo-se 4,0 pontos para candidato com graduação33

comprovada através de diploma e 3,0 pontos para candidatos com graduação tecnológica34
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comprovada através de diploma. Tal alteração foi aprovada e referendada pelo Colegiado. O35

quarto ponto de pauta dizia respeito ao Curso de Campo do PGE e o Colegiado aprovou a36

proposta realização do curso de campo em conjunto com a UFLA entre 11 e 18 de outubro de37

2015. Em relação ao quinto ponto de pauta, aprovou-se a Comissão de Seleção do Edital38

001/2015, composta pelos professores Fernando Azevedo, Luiz Gustavo Silva e Juliano Cury,39

que ficaram responsáveis por selecionar as questões da prova de Ecologia a partir de um40

banco de questões montado pela Coordenação após recebimento de sugestões de questões e41

gabaritos de respostas dos docentes do PGE. A Coordenação enviou e-mail aos docentes do42

PGE que disponibilizaram vaga no Edital 001/2015, solicitando o envio de questões até 29 de43

junho. A Coordenação ficou responsável por elaborar a Prova de Inglês a partir de um artigo44

científico publicado em revista indexada. O sexto ponto de pauta previa a distribuição de45

encargos didáticos para o segundo semestre de 2015 e a Coordenação apresentou proposta de46

disciplinas obrigatórias condensadas entre agosto e outubro e disciplinas optativas entre47

novembro e dezembro. Não foi feita a distribuição dos encargos por professor por entender-se48

que é preciso a confirmação dos docentes em relação aos cronogramas de disciplinas e49

distribuição de horas. A Coordenação ficou responsável por tal consulta aos docentes para50

organização do calendário de disciplinas e encargos por docentes anteriormente à matrícula51

dos candidatos aprovados no processo seletivo 001/2015. No Espaço Livre o prof. Andrey52

informou sobre sua participação na organização da VI Semana Acadêmica de Biologia53

(SEMABIO) e tentativa de organização do I Workshop do PGE em conjunto com a54

SEMABIO para aproveitamento de recursos humanos e palestrantes para o evento. O prof.55

Andrey informou ainda sobre sua participação no Conselho Consultivo da Floresta Nacional56

de Ritápolis (FLONA- Ritápolis) e possibilidades de parceria com o PGE. Encerrando a57

reunião, a coordenadora Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Tatiana58

Cornelissen, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, coordenadora59

pro-tempore do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, e demais presentes na reunião. São60

João Del Rei, 26 de junho de 2015.61
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