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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 20 / 2020 - PGE (13.08) 

Nº do Protocolo: 23122.011275/2020-40
São João Del-rei-MG, 06 de agosto de 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI -MG

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos quatro dias
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, terça-feira, às nove horas, na sala 1.10 no bloco B do
DCNAT, no Campus Dom Bosco, iniciou-se a trigésima-oitava reunião do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ecologia sob a coordenação do Prof. Andrey L. F. de Castro, estando presentes os
professores, Fernando Azevedo, André F.S.F. Rodrigues. Estavam ausentes a professora Gislene de
Carvalho Castro, por se encontrar em período de férias e o representante discente por dificuldade de
conexão via vídeo-conferência. O professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta que, após a
exclusão da leitura e aprovação da ata da 37a Reunião ordinária e, a inclusão do item 10 referente ao
Curso de Campo e do item 11 referente à distribuição de bolsas foi aprovada por todos. Em seguida, como
SEGUNDO PONTO DE PAUTA,referente aos informes, os quais foram apresentados na seguinte sequência:
a) o professor Fernando relata que verificou junto a PROPE a possibilidade de conseguir transporte, para
trazer o professor Marcelo Passamani, da Universidade Federal de Lavras, para a banca de defesa de
dissertação de Juliana Benck Pasa, o qual foi informado que o programa deveria encaminhar um e-mail à
PROPE solicitando o transporte; b) o professor Andrey falou da atualização das informações relativas ao
PGE na Plataforma Sucupira, o que o professor Fernando atentou para a importância de se adequar as
informações ali colocadas de acordo com as instruções da CAPES em 2019. Dando continuidade passou-se
para o TERCEIRO PONTO DE PAUTA, referente a aprovação da ata da 36a reunião, sendo esta aprovada
por unanimidade e a ser assinada na próxima reunião do Colegiado. Passou-se então para o QUARTO
PONTO DE PAUTA referente à aprovação da banca de defesa da aluna Gabriela Costa Rodrigues que
após a leitura do formulário de pedido de defesa, foi aprovada por todos, ficando a banca composta pelos
seguintes professores Letícia Maria Vieira, Rafaella Teixeira Maciel Oliveira e Gislene Carvalho de Castro.
No QUINTO PONTO DE PAUTA referente à aprovação da banca de defesa da aluna Sheila Rodrigues
dos Santos que após a leitura do formulário de pedido de defesa, foi aprovada por todos, ficando a banca
composta pelos seguintes professores Iara Freitas Lopes, Sérgio Gualberto Martin e Gislene Carvalho de
CastroPassou-se então para o SEXTO PONTO DE PAUTA referente à aprovação da banca de defesa da
aluna Juliana Benck Pasa que após a leitura do formulário de pedido de defesa, foi aprovada por todos,
ficando a banca composta pelos seguintes professores Fernando Cesar Cascelli de Azevedo, Marcelo
Passamani, Cynthia Elisa Widmer de Azevedo No SÉTIMO PONTO DE PAUTAreferente à aprovação da
banca de defesa da aluna Lislie de Souza Limaque após a análise do título do trabalho constatou-se
que o mesmo não remete explicitamente às linhas de pesquisa do programa e por isso foi decidido que o
professor Andrey entraria em contato com o professor Juliano Cury, orientador da discente Lislie de Souza
Lima, para verificar a possibilidade de mudança do título deixando-o mais de acordo com as linhas do PGE.
Dando continuidade passou-se para OITAVO PONTO DE PAUTA referente ao oferecimento de disciplinas
para o primeiro semestre de 2020 ficando as mesmas distribuídas da seguinte forma: a) Ecologia de
Comunidades para o professor André Flávio que iria ver junto à outros professores a possibilidade de
compartilhar a disciplina; b) Ecologia de Populações para o professor Fernando Azevedo; c) Seminários
para o professor Andrey; Estatística Aplicada à Ecologia para o professor Davi (DEMAT). Passou-se então
para o NONO PONTO DE PAUTA referente à matrícula de Sofia Gonçalves Matos que após o relato feito
pelo professor Andrey sobre as condições de matrícula da mesma, chegou-se à conclusão que o caso não
apresentava, até o presente momento, materialidade para discussão. Em seguida passou para o DÉCIMO
PONTO DE PAUTA referente ao Curso de Campo, que após ampla discussão sobre ofertar ou não ofertar,
deliberou-se pela criação de uma nova disciplina que não onerasse o programa e que ao mesmo tempo
atendesse a ementa do Curso de Campo. Ficando então o professor Andrey Leonardo o responsável pela
criação da disciplina.Encerrando a reunião, o coordenador do PGE, professor Andrey, agradeceu a presença
de todos e,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, 04 de fevereiro de 2020.
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(Assinado digitalmente em 03/09/2020 00:03 ) 
ANDRE FLAVIO SOARES FERREIRA RODRIGUES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1677455 

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 07:23 ) 
ANDREY LEONARDO FAGUNDES DE CASTRO 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

PGE (13.08) 
Matrícula: 1626222 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 08:54 ) 
FERNANDO CESAR CASCELLI DE AZEVEDO 

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

PGE (13.08) 
Matrícula: 1804372 
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