
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL REI-MG
1

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO3

JOÃO DEL REI. Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, segunda-4

feira, às quatorze horas, na sala 3.15 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no5

Campus Dom Bosco, iniciou-se a décima primeira reunião do Colegiado 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, 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 inclusão de dois novos itens sendo estes a10

leitura das atas da segunda e da terceira reuniões extraordinárias e a aprovação da nova11

orientação da discente Tatiania de Assis Morais que ficou a cargo do Prof. Cristiano Schetini12

de Azevedo. Passou-se então para a leitura das atas da 2a e 3a reuniões extraordinárias do PGE13

que depois de lidas e aprovadas foram assinadas por todos. Em seguida passou-se para a14

definição do calendário de reuniões ordinárias do PGE para 2016.2 ficando estabelecidos as15

seguintes datas: 06 de setembro, 04 de outubro, 25 de outubro e 06 de dezembro. Dando16

prosseguimento, passou-se para a leitura da carta da discente Carolina Capistrano que17

solicitava a troca de orientador. Após ampla discussão, o colegiado do PGE decidiu que fosse18

feita uma diligência para mais esclarecimentos, ficando assim, a Profa. Tatiana Cornelissen19

como orientadora interina. Em seguida passou a definição de orientação do discente André20

Luiz Oliveira com a indicação da Profa. Vanesca Korasaki que foi aprovada por unanimidade.21

Em seguida passou-se para a Portaria Normativa 13 da CAPES que trata de Ações22

Afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiências em programas de pós-23

graduação, sendo que colegiado do PGE não se sente esclarecido suficiente para se manifestar24

em relação à portaria da CAPES. Dando prosseguimento passou-se aos informes com o25

pedido de reconhecimento do Prof. Gabriel Menezes Yazbeck como Membro Docente26

Permanente do Programa de Pós Graduação em Ecologia da UFSJ; e a apresentação dos27

nomes dos discentes inscritos em disciplinas isoladas; e por último a apresentação da portaria28

(PORTARIA Nº 575, DE 2 DE AGOSTO DE 2016) que estabelece o novo calendário de29

compras da UFSJ. Encerrando a reunião, a coordenadora Tatiana agradeceu a presença de30

todos e, para constar eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e31

aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião. São João Del Rei, 08 de agosto de32

2016.33
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