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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE3

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois4

mil e dezesseis, segunda-feira, às quatorze horas, na sala 3.14 do bloco C do5

Departamento de Ciências Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a terceira6

reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, do7

ano em curso, sob a coordenação da Profa. Tatiana Garabini Cornelissen, estando8

presentes os professores, Letícia Maria Vieira, Iara Freitas Lopes, Andrey L.F. Castro e9

a representante discente Nathália Ribeiro Henriques. A professora Tatiana G.10

Cornelissen iniciou a reunião com a leitura da pauta que foi aprovada por todos. Passou-11

se então para a leitura da ata da 10a reunião ordinária do PGE que depois de lida e12

aprovada foi assinada por todos. Em seguida a Profa. Tatiana apresentou o quadro com13

os resultados do exame do processo seletivo/2016 e também fez a leitura da ata14

apresentada pela comissão responsável pelo processo seletivo foi aprovada por todos.15

Dando prosseguimento passou para o último item da pauta sobre a solicitação de16

mudança de orientador feita pela aluna Tatiania de Assis Morais. A Profa Tatiana leu a17

carta com o pedido da aluna que foi aprovado por todos sendo indicada a Profa. Tatiana18

Garabini Cornelissen como professora orientadora interina até que se cumpram os19

prazos apresentados pelo colegiado, sendo estes apresentar a carta de aceite do novo20

orientador até a data de 08 de agosto de 2016, e que se faça a qualificação até 23 de21

agosto de 2016. Encerrando a reunião a Profa Tatiana agradeceu a presença de todos e22

para constar eu, Magda A. L. Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será23

assinada por todos os presentes na reunião. São João Del Rei, 04 de julho de 2016.24
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