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1

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO PRO-TEMPORE DO PROGRAMA2

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO3

JOÃO DEL REI. Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, sexta-feira, às4

oito e trinta horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no Campus5

Dom Bosco, iniciou-se a quarta reunião do Colegiado pro-tempore do Programa de Pós-6

Graduação em Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen,7

estando presentes os professores Letícia Maria Vieira, Andrey L. F. Castro e Iara Freitas8

Lopes. Nos informes a Profª Tatiana Cornelissen informou ao Colegiado sobre a reunião com9

a Reitora em 31 de julho de 2015 na qual a Reitora se comprometeu a custear a disciplina10

“Ecologia de Campo” do PGE através do custeio de transporte e diárias a pesquisadores, que11

serão usadas para a hospedagem e alimentação dos alunos em campo, entre 11 e 18 de12

outubro de 2015. Em seguida, informou-se sobre memorando da FAPEMIG recebido pela13

PROPE e repassado aos coordenadores de PPGs sobre redução do número de bolsas aos14

Programas de acordo com o conceito dos mesmos. Programas com conceito 3 receberão uma15

cota de 2 bolsas da referida agência. A professora Tatiana informou ainda sobre mensagem do16

Professor Marcelo Passamani, da UFLA, confirmando o curso de campo do PGE e Programa17

de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada em RPPN na cidade de Itamonte, em Minas Gerais.18

Tal mudança de local deveu-se à redução nos custos de hospedagem e transporte. A19

professora Tatiana informou sobre a matrícula dos alunos aprovados na seleção de 2015, que20

ocorrerá entre 10 e 11 de agosto no Setor de Processamento da Pós-Graduação no campus21

CTan. Finalmente, a coordenadora informou ao Colegiado sobre carta aberta enviada pelos22

Coordenadores de PPGs no Brasil à Presidente Dilma Rousseff manifestando insatisfação23

sobre o corte de verbas no PROAP/CAPES e o pedido de manutenção dos programas de24

financiamento e suporte à Pós-Graduação no Brasil. O segundo ponto de pauta dizia respeito à25

aprovação da ata da a 3a reunião ordinária do Colegiado do PGE realizada em 26 de junho de26

2015 e esta foi aprovada e assinada. O terceiro ponto de pauta dizia respeito à aprovação da27

ata da a 1a reunião extraordinária do Colegiado do PGE realizada em 13 de junho de 2015 e28

esta foi aprovada e assinada. O quarto ponto de pauta se referia à aprovação ad referendum29

dos recursos referentes ao Edital 001/2015/PGE. Na fase de recursos do referido Edital,30

observou-se que foi atribuída pontuação equivocada ao curriculum da candidata Paloma Silva31

Resende e este equívoco foi corrigido na fase de recursos e a candidata foi desclassificada do32

processo seletivo por não alcançar a pontuação mínima (5,0 pontos) para aprovação. Tal33

alteração foi aprovada e referendada pelo Colegiado. O quinto ponto de pauta dizia respeito à34
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aprovação dos orientadores designados aos candidatos aprovados no processo seletivo de35

2015 e os professores Fernando Azevedo, Flávia Coelho, Tatiana Cornelissen, Juliano Cury e36

Marconi Souza foram aprovados. O sexto ponto de pauta dizia respeito à designação de37

orientador para o candidato Glauco Cássio de Oliveira e a professora Letícia Vieira foi38

designada como orientadora do discente. O sétimo e oitavo pontos de pauta envolviam a39

discussão dos Editais de Eleição para representante discente do PGE e para Coordenação e40

Colegiado do PGE, mas foram retirados da reunião devido à falta de tempo para discussão dos41

pontos dos referido Editais. Ficou acordado que tais Editais seriam discutidos na reunião42

seguinte, após leitura prévia pelo Colegiado pro-tempore. O nono ponto de pauta discutiu a43

distribuição de bolsas para os candidatos aprovados e a seguinte distribuição foi feita: 1o lugar:44

bolsa UFSJ, 2o lugar: bolsa CAPES, 3o lugar: bolsa CAPES, 4o lugar: bolsa FAPEMIG e 5o45

lugar: bolsa FAPEMIG. O décimo ponto de pauta discutiu a distribuição dos encargos das46

disciplinas obrigatórias do PGE e a seguinte distribuição foi feita: Ecologia de Populações47

(Prof. Fernando Azevedo), Ecologia de Comunidades (profs. Tatiana Cornelissen, Letícia48

Vieira e Luiz Silva), Estatística Aplicada à Ecologia (prof. Júlio Louzada), Seminários em49

Ecologia (prof. Andrey Castro) e Ecologia de Campo (vários professores de acordo com a50

disponibilidade). Em relação à disciplina “Ecologia de Campo”, a professora Tatiana51

comprometeu-se de entrar em contato por email com os docentes do PGE para solicitar a52

participação. Encerrando a reunião, a coordenadora Tatiana agradeceu a presença de todos e,53

para constar eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada54

por mim, coordenadora pro-tempore do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, e demais55

presentes na reunião. São João Del Rei, 7 de agosto de 2015.56
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