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

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL

REI. Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, terça-feira, às nove horas, na

sala 2.12 do bloco A do Departamento de Ciências Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a

décima segunda reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, do ano em

curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen, estando presentes os professores Letícia

Maria Vieira, Iara Freitas Lopes, Andrey Castro e a representante discente Nathália Ribeiro

Henriques. A professora Tatiana iniciou a reunião com a leitura da pauta que foi aprovada por todos.

Passou-se então para a leitura da ata da 11a reunião ordinária do PGE que depois de lida e aprovada

foi assinada por todos. Em seguida passou-se para a aprovação ad referendum da banca de

qualificação da discente Tatiania de Assis Morais que foi aprovado por todos. Dando

prosseguimento, passou-se para a o pedido de inclusão da pesquisadora Clarice Alves da Rocha

como co-orientadora da discente Tatiania de Assis Morais, que também foi aprovado por todos os

membros do colegiado. Dando continuidade passou-se para o pedido de inclusão de matrícula na

disciplina “Ecologia de Campo” pela discente Rosiane Santos. Após discussão, o colegiado do PGE

decidiu abrir uma exceção para a aluna, considerando que a disciplina ainda não iniciou, mas

principalmente por questões de restrições orçamentárias que dificultariam a inclusão da aluna na

disciplina no próximo ano. Além disso, foi solicitado pelo Professor Andrey Castro que constasse

em ata que caso a aluna não participe da disciplina e de todas as atividades previstas ela será

reprovada. Em seguida passou-se para o pedido de alteração de orientador no Programa de Pós-

Graduação em Ecologia da UFSJ, feito pela discente Carolina Capistrano. Após ampla discussão o

Colegiado do PGE definiu, por 01 voto favorável e 04 votos contrários, a impossibilidade de troca

de orientação do professor Luiz Silva para o professor Fernando Azevedo. O Colegiado PGE

entendeu que a troca de orientação para o professor Fernando Azevedo fere o Edital 001/2016, que

permite o preenchimento de apenas 01 vaga por orientador e que a troca de orientação da discente

Tatiania de Assis Morais - mencionada em na carta que a discente enviou ao Colegiado- não

poderia ser vinculada ao caso de ausência de orientação do professor Fernando, já que tal discente

foi aprovada no Edital de seleção de 2015. Além disso, de posse das mensagens eletrônicas trocadas

entre a discente Carolina Capistrano e o professor Luiz Silva, o Colegiado entendeu que a

orientação estava definida para o professor Luiz desde 19 de julho e mensagem de 01 de agosto

confirma tal disponibilidade de orientação. Dando prosseguimento passou-se para o pedido de

reconhecimento do Prof. Gabriel Menezes Yazbeck como Membro Docente Permanente do
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Programa de Pós Graduação em Ecologia da UFSJ. Apesar do Colegiado entender que o Professor

Gabriel preenche os pré-requisitos estabelecidos na portaria n. 81 de 3 de junho de 2016 da CAPES,

o Colegiado decidiu que nenhuma alteração de categoria será feita até que o programa passe pela

primeira avaliação quadrienal, pois a própria portaria supracitada prevê, em seu artigo 4o, inciso IV,

que qualquer alteração de credenciamento e descredenciamento de docentes na categoria de

permanente deve ser justificada antes das avaliações de acompanhamento dos Programas e as regras

devem estar definidas no Regimento. Por ser um programa em início de funcionamento, e pelo fato

do PGE ainda estar trabalhando nas documentações de implementação e a instrução normativa que

permite o credenciamento e descredenciamento de docentes no PGE ainda estar em discussão

qualquer mudança de categoria deverá aguardar que o processo esteja concluído. Encerrando a

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

Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na

reunião. São João Del Rei, 08 de agosto de 2016.
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