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ATA DA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1

GRADUÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO2

DEL-REI. Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, sexta-feira, às3

treze e trinta horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no4

Campus Dom Bosco, iniciou-se a nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-5

Graduação em Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da Profa. Tatiana6

Cornelissen, estando presentes as professoras Letícia Maria Vieira, Iara Freitas Lopes e7

a representante discente Nathália Ribeiro Henriques. O professor Andrey L.F. Castro8

justificou ausência por estar participando de uma banca de qualificação no Campus Alto9

Paraopeba (CAP). A Profa Tatiana iniciou com a leitura da ata da 8a reunião do10

Colegiado PGE que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos membros do11

Colegiado. Dando prosseguimento, a Profa. Tatiana apresentou os informes: o primeiro12

em relação à bolsa do PNPD que ainda não há nenhuma disponibilidade deste tipo de13

bolsa para a UFSJ; o segundo informe foi de que não há disponibilidade de mais uma14

bolsa discente; quanto à verba do PROAP o valor disponível é de R$910,00 (novecentos15

e dez reais). Como a verba é insuficiente para cobrir todos os gastos do Programa16

durante o ano, foi decidido não dividi-lo em nenhuma rubrica até que chegue mais verba17

para o PGE. Quanto à vinda do Prof. Cristiano Schetini, a PROPE cobrirá as despesas.18

Quanto ao curso de R, que seria aberto à comunidade, este ficará adiado por motivos de19

protocolos que devem ser seguidos e que demandam maior tempo para que sejam20

cumpridos. Em relação aos convênios com as universidades do México, as alterações21

solicitadas foram feitas e encaminhadas para a ASSIN (Assessoria de Assuntos22

Internacionais). Após os informes, a Instrução Normativa de número 002/2016, que23

trata das atribuições da Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em24

Ecologia da UFSJ, nível Mestrado, foi lida e aprovada por todos. Dando25

prosseguimento, a ProfaTatiana passou para a distribuição dos encargos didáticos para o26

segundo semestre de 2016, que será aprovada após a consulta e aceite dos professores27

sugeridos, sendo elas: Ecologia das Populações – Prof. Fernando César C. Azevedo;28

Ecologia de Comunidades – Profa Tatiana G. Cornelissen, Profa Letícia Maria Vieira e29

Prof. Júlio Neil C. Louzada, ficando dividido em 10 horas para cada professor;30

Estatística aplicada à Ecologia – Prof. Teotônio de Carvalho; Seminários em Ecologia –31

Profa Iara Freitas Lopes. Para o curso de campo ficou decidido que as professoras32
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Tatiana Cornelissen e Letícia M. Vieira serão as coordenadoras, entretanto haverá33

também uma consulta para definir a participação de professores orientadores. A34

professora Letícia fará uma consulta prévia aos professores da UFLA para verificar35

sobre a logística de oferecimento da disciplina em 2016. Optativa: Biologia da36

Conservação – Profª Letícia M. Vieira. Os professores que abrirão uma (1) vaga como37

potenciais orientadores foram os professores: Andrey Leonardo Fagundes de Castro;38

Cristiano Schetini de Azevedo; Fernando Cesar Cascelli de Azevedo; Gabriel de39

Menezes Yazbeck; Iara Freitas Lopes; Juliano de Carvalho Cury; Gislene de Carvalho40

Castro; Luiz Gustavo Martins da Silva; Marconi Souza Silva; Tatiana Garabini41

Cornelissen e Vanesca Korasaki. Os professores Julio Neil Cassa Louzada, Letícia M.42

Vieira e Rodrigo Lopes não abrirão vaga neste edital. Os professores Flávia Coelho e43

Marcos Sobral não responderam a consulta na data limite. Encerrando a reunião a Profa44

Tatiana agradeceu a presença de todos e para constar eu, Magda A. L. Ferreira, lavrei45

esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião. São46

João del – Rei, 13 de maio de 2016.47
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Tatiana Cornelissen ______________________________________49

Letícia Maria Vieira ______________________________________50

Iara Freitas Lopes ________________________________________51

Andrey L. F. Castro ______(ausente)_________________________52

Nathália R. Henriques _____________________________________53
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