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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-2

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO3

DEL REI. Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, sexta-feira, às4

nove horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no Campus Dom5

Bosco, iniciou-se a sétima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia,6

do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen, estando presentes os7

professores Letícia Maria Vieira, Iara Freitas Lopes e a representante discente Nathália8

Ribeiro Henriques. Nos informes a Profª Tatiana Cornelissen informou ao Colegiado sobre a9

data limite para envio das informações para o Coleta CAPES, estabelecida para 01 de abril de10

2016, através da Plataforma Sucupira. A professora Tatiana ficou responsável de cobrar dos11

docentes a atualização do curriculum na plataforma lattes e solicitar informações12

complementares. Informou-se ainda sobre contato feito com a Assessoria Internacional da13

UFSJ à respeito do andamento da assinatura de convênios entre a UFSJ e INECOL/UMSNH e14

a necessidade de pequenas alterações no texto para encaminhamento aos Órgãos Superiores15

da UFSJ. Informou-se ainda sobre consulta da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSJ à respeito da16

atual situação de bolsas do PGE. Informou-se também sobre o envio de memorandos17

eletrônico à PROGP solicitando contratação ou disponibilização de secretário (a) para o PGE,18

ainda sem resposta. Continuando os informes, a professora Tatiana comunicou que foi19

recebida mensagem eletrônica da secretaria executiva da PROPE em 29 de janeiro de 2016,20

informando que os itens solicitados pelo PGE no Edital de Insumos da Reitoria 003/201521

ainda não haviam sido adquiridos e a professora ficou responsável por buscar informações22

sobre nova data de aquisição. O segundo ponto de pauta dizia respeito à aprovação da ata da23

6a reunião de Colegiado PGE e esta foi aprovada e assinada pelos membros do Colegiado. O24

terceiro ponto de pauta dizia respeito à definição do calendário semestral de reuniões do25

Colegiado PGE e definiu-se as datas de 01 de abril, 06 de maio e 03 de junho de 2016 para as26

reuniões. O quarto ponto de pauta se referia à definição do planejamento de gastos da verba27

do PROAP a ser recebida em 2016 e o Colegiado deliberou por alocar 70% para auxílio a28

pesquisadores e 30% para auxílio a discentes. A professora Tatiana ficou responsável por29

encaminhar tal planejamento à PROPE até a data limite de 18 de março de 2016. O quinto30

ponto de pauta dizia respeito às normas do Exame de Qualificação do Mestrado e os membros31

decidiram por elaborar uma Instrução Normativa e encaminhar aos membros do Colegiado32

para discussão e deliberação na reunião de 01 de abril de 2016. No espaço livre, os membros33

do Colegiado discutiram a necessidade de 1) implementar a webpage do PGE, com intuito de34
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garantir maior divulgação do Programa, 2) definir critérios para a distribuição de futuras35

bolsas do PGE e 3) definir e regimentar a atuação da comissão de seleção. Encerrando a36

reunião, a coordenadora Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Tatiana37

Cornelissen, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, coordenadora38

do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, e demais presentes na reunião. São João Del39

Rei, 11 de Março de 2016.40
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