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1

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE3

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte um dias do mês de março do ano de4

dois mil e dezessete, terça-feira, às dez horas, na sala 2.12 do bloco A do Departamento5

de Ciências Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a terceira reunião6

extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, do ano em7

curso, sob a coordenação da Profa. Tatiana Garabini Cornelissen, estando presentes os8

professores, Iara Freitas Lopes, Andrey L.F. Castro e o representante discente Cássio9

Cardoso Pereira. A Profa Tatiana iniciou a reunião fazendo um relato sobre a concessão10

de bolsas na Universidade Federal de São João del-Rei e explicou a todos que o11

Programa de Pós-graduação em Ecologia recebeu mais uma bolsa e que era preciso12

determinar quem receberia a bolsa, pois o prazo para apresentação dos documentos era13

no dia vinte e dois de março do ano em curso. A Prof. Tatiana explicou a situação14

relembrando que a discente Elismara Aparecida Pereira, aluna selecionada na primeira15

turma (2015) não havia recebido bolsa até então, porém como ela está próxima de16

terminar o curso, questionou-se se ela poderia receber ou não a bolsa, e em recebendo17

esta bolsa, terminado o prazo ela continuaria sendo uma bolsa do programa ou não, ou18

ainda se tal bolsa deveria ser repassada para a aluna classificada em primeiro lugar no19

segundo processo seletivo (2016). Após discussão, o colegiado do PGE decidiu que20

fosse feita uma consulta à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e que se não21

houvesse risco de perder a bolsa, esta deveria ser repassada para a aluna Elismara22

Aparecida Pereira, o que de fato foi feito e constatado e efetuado. Encerrando a reunião23

a Profa Tatiana Cornelissen agradeceu a presença de todos e para constar eu, Magda A.24

L. Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os25

presentes na reunião. São João del – Rei, 21 de março de 2017.26
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