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

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO3

DEL REI. Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, sexta-feira, às4

quatorze horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no Campus5

Dom Bosco, iniciou-se a oitava reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em6

Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen, estando7

presentes os professores Letícia Maria Vieira, Iara Freitas Lopes, Andrey Castro e a8

representante discente Nathália Ribeiro Henriques. A professora Tatiana solicitou aos9

membros do Colegiado alteração de ordem de pauta, deixando os informes como último ponto10

de pauta e a solicitação foi aprovada por unanimidade. O primeiro ponto de pauta dizia11

respeito à aprovação da ata da 7a reunião de Colegiado PGE e esta foi aprovada e assinada12

pelos membros do Colegiado. O segundo ponto de pauta dizia respeito à Instrução Normativa13

001 do Colegiado PGE, que estabelece as regras e normas para o Exame de Qualificação.14

Após discussão e modificações a IN 001/2016 foi aprovada no Colegiado e a divulgação nas15

webpage do PGE ficou à cargo do professor Andrey e a divulgação aos docentes ficou à cargo16

da profa Tatiana através de mensagem eletrônica. Uma vez que o teto estipulado para a17

reunião foi atingido, os informes não foram dados e definiu-se que seriam transferidos para a18

próxima reunião do PGE, em 13 de maio de 2016. Encerrando a reunião, a coordenadora19

Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata20

que, após lida e aprovada, será assinada por mim, coordenadora do Programa de Pós-21

Graduação em Ecologia, e demais presentes na reunião. São João Del Rei, 01 de Abril de22

2016.23
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