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

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO3

DEL REI. Aos dez dias do mês de junho 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 décima 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 iniciou a reunião9

com a leitura da pauta que foi aprovada com a retirada do item 3 (aprovação da ata da 2a10

reunião extraordinária) que será lida na próxima reunião do colegiado. Passou-se então para a11

leitura da ata da 9a reunião ordinária do PGE que depois de lida e aprovada foi assinada por12

todos. Em seguida passou-se aos informes que diziam respeito à: (1)solicitação do13

SALOG/DIPRE para que sejam informados sobre a grade horária e quadros de oferta para o14

2º semestre de 2016; (2) os novos procedimentos para elaboração da ficha catalográfica para15

as monografias, dissertações e teses; (3) o parecer da CAPES sobre casos de desistência de16

curso por motivo de saúde que decidiu que, todos os casos de desistência de curso motivada17

por doença grave devem ser submetidos a junta médica indicada pela própria Instituição de18

Ensino, ou órgão similar, antes de serem encaminhadas à CAPES para apreciação. Dando19

prosseguimento, foi feito o planejamento de datas e carga horária para os Encargos Didáticos20

para o segundo semestre de 2016 que ficou estabelecido da seguinte maneira: Ecologia de21

Populações de 8 a 12 de agosto com 30 horas e sob responsabilidade do prof. Fernando22

Azevedo; Estatística aplicada à Ecologia com 45 horas e sob responsabilidade do prof.23

Teotônio da UFLA, de 19 a 29 de setembro, com inscrição para a comunidade externa através24

de disciplina isolada, Curso de Nivelamentoem estatística nos dias 8 de setembro das 17 às25

18:30 horas e dia 9 de setembro das 19 às 20:30 horas; Ecologia de Comunidades de 22 a 2626

de agosto das 8 às 11:30 horas e das 13:30 às 17 horas sob responsabilidade dos professores27

Letícia Vieira, Julio Louzada e Tatiana Cornelissen; Curso de Campo de 29/10/2016 à28

12/11/2016 juntamente com a UFLA e Seminários em Ecologia, com 15 horas e datas a serem29

estabelecidas posteriormente. Quanto ao quinto item da pauta, Ecologia de Campo 2016,30

decidiu-se que ele deverá voltar para a pauta na próxima reunião do PGE. Por fim foi lida a31

Instrução Normativa 003 do PGE, que foi por todos aprovada. Encerrando a reunião, a32

coordenadora Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Magda Aparecida33
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Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os34

presentes na reunião. São João Del Rei, 10 de junho de 2016.35
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