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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SÃO JOÃO DEL REI. Aos treze dias do mês de dezembro 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 terceira 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. A professora Tatiana iniciou a reunião com a leitura da pauta

na qual, a pedido do Prof. Andrey, foi adicionado mais um item na pauta com

o pedido do Prof. Luiz Silva que incluísse o nome do Prof. Andrey como

co-orientador que foi aprovada por todos. Passou-se então para a leitura da

ata da 12a reunião ordinária do PGE que depois de lida e aprovada foi

assinada por todos. Em seguida passou-se para a aprovação para a

apresentação das despesas da disciplina Ecologia de Campo (PGE03) cuja
verba veio como “auxílio pesquisador” (vide planilha em anexo). A Profa.
Tatiana esclareceu a todos que o Prof. Fernando Azevedo não participou do
curso de campo devido à mudança da data e do local e por esse motivo ele
devolveu à União o recurso financeira que foi designado à pessoa dele. A
Profa. Tatiana explicou que em função da ausência desse recurso foi
necessário fazer uma economia extrema e por esse motivo o curso de campo
foi reduzido. foi solicitado pelo Professor Andrey Castro que constasse em ata
que a despesa com veículo particular se justifica devido à necessidade de se
ter um veículo para dar suporte à disciplina do curso de campo uma vez que
o transporte oficial da universidade apenas faz o traslado de ida e volta dos
alunos e professores. Dando prosseguimento, passou-se para a

apresentação das disciplinas optativas para primeiro semestre de 2017 com

suas respectivas cargas horárias e docentes, as quais foram aprovadas por

todos. Dando continuidade passou-se para a leitura do edital de eleição para
representante discente do Colegiado do PGE que depois de lido foi aprovado



por todos. Em seguida passou-se para os informes os quais foram: o prazo

para exclusão de disciplinas e trancamento de matrícula que era até o dia 07
de outubro de 2016; o prazo estabelecido pela PROPE para o envio dos

Coletas ficando estabelecido o dia 14 de dezembro de 2016 para os Coletas

2013-2015 (correção e atualização) e o dia 24 de fevereiro de 2017 para o

Coleta 2016; e por último a Profa. Tatiana apresentou o email da PROPE,
datado de 16 de setembro de 2016, que comunicava um aditivo na concessão

de recursos de custeio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) o
qual seria administrado pela FAUF e que poderia ser utilizado até o primeiro
semestre de 2017. Devido ao prazo exíguo para responder à PROPE (23 de
setembro de 2016), a Profa. Tatiana optou por definir que a verba designada

para o PGE fosse para “Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos
no país (R$1.673,25) e para a “Participação de professores, pesquisadores e
alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior

(R$2.000,00) ou seja, diárias para participação em eventos. Entretanto,
conforme email enviado pela PROPE e datado de 18 de outubro de 2016,
em virtude desse atraso no repasse dos recursos orçamentários, além de
dificuldades de natureza jurídica encontradas no processo de repasse dos
recursos para a FAUF, e do exíguo prazo que restou antes do limite para a

execução orçamentária de recursos descentralizados (4 de novembro), não
foi possível realizar o convênio com a FAUF, como planejado. Assim, a
possibilidade de execução dos recursos do PROAP por um período estendido

ainda não se concretizou. 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, 13 de dezembro de

2016.
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