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1

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO PRO-TEMPORE DO PROGRAMA2

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO3

JOÃO DEL REI. Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze,4

sexta-feira, às oito e trinta horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências5

Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a quinta reunião do Colegiado pro-tempore do6

Programa de Pós-Graduação em Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da Profª.7

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 portaria recebida da CAPES fixando a data para inclusão das informações do Coleta10

Capes na Plataforma Sucupira para os anos de 2013 e 2014. Em seguida, informou-se sobre a11

submissão de proposta do PGE para o Edital de Insumos para Pesquisa da Reitoria da UFSJ,12

até o limite de R$13.500, 00 (treze mil e quinhentos reais) para aquisição de material de13

consumo. A professora Iara se responsabilizou por receber as listas de material e orçamentos e14

a professora Tatiana se responsabilizou por preparar o texto para a proposta e fazer a15

submissão até a data limite. A professora Tatiana informou ainda sobre a confirmação do16

apoio da Reitoria e Pró-Reitoria de Pesquisa para a disciplina “Ecologia de Campo” em17

Itamonte-MG e o professor Andrey informou sobre a organização da disciplina “Seminários18

em Ecologia”, que ocorrerá entre 19 e 23 de outubro, juntamente com a Semana Acadêmica19

de Biologia. Por fim, a professora Tatiana informou sobre questionamento feito à Pro-Reitoria20

de Pesquisa em setembro de 2015 sobre a possibilidade de uma 6a bolsa de mestrado21

financiada pela UFSJ e a ser cedida para o PGE, mas foi informada pelo Pró-Reitor da22

impossibilidade de tal financiamento em 2015. O segundo ponto de pauta dizia respeito à23

aprovação da ata da a 4a reunião ordinária do Colegiado do PGE realizada em 07 de agosto de24

2015 e esta foi aprovada e assinada. O terceiro ponto de pauta dizia respeito à aprovação do25

Edital de Eleição da Coordenação e Colegiado do PGE e após modificações nas datas26

propostas, os Editais 002/2015 e 003/2015 foram aprovados. O quarto ponto de pauta se27

referia à aprovação do Edital para escolha de representante discente do PGE e após alteração28

de datas de recebimento de inscrições o Edital 004/2015 foi aprovado. O quinto ponto de29

pauta dizia respeito à aprovação dos docentes que participarão do curso de campo entre 11 e30

18 de outubro de 2015 na RPPN Alto Montana, em Itamonte-MG e os professores Andrey31

Castro, Tatiana Cornelissen e Letícia Vieira receberão diárias para participação e para custeio32

de alimentação e hospedagem de professores e discentes do PGE durante o curso. A33

professora Tatiana se comprometeu a encaminhar os nomes para a Pro-Reitoria de Pesquisa e34
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fazer o pedido de diárias no SCDP e a requisição de transporte. No espaço livre, os35

professores discutiram a necessidade de uma reunião com os discentes para instruções sobre o36

curso de campo, agendada para 05 de outubro de 2015, e a necessidade de maior participação37

discente no I Workshop do PGE, que ocorrerá juntamente com a Semana Acadêmica do curso38

de Ciências Biológicas. Encerrando a reunião, a coordenadora Tatiana agradeceu a presença39

de todos e, para constar eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada,40

será assinada por mim, coordenadora pro-tempore do Programa de Pós-Graduação em41

Ecologia, e demais presentes na reunião. São João Del Rei, 25 de setembro de 2015.42
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