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Instrução Normativa 2020/02 

 
Institui as coordenações adjuntas e 
comissões do PPG Biodiversidade e 
Conservação da Natureza 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em consonância com suas atribuições (art. 7º do 
Regimento do PPG Biodiversidade), institui, nesta instrução normativa, as comissões e as 
coordenações adjuntas do PPG Biodiversidade, previamente discutidas e aprovadas pelo Colegiado do 
PPG.   
 
1. Coordenação Adjunta de Ensino 
 
Composta por 8 (oito) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade e dois representantes discentes do 
PPG Biodiversidade, sendo obrigatoriamente um representante do curso de Mestrado e um 
representante do curso de Doutorado.  
 
Atribuições: estabelecer a organização pedagógica dentro as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade, 
proceder homologação de Dissertações e Teses, e estabelecer critérios para distribuição das bolsas. 
 
A Coordenação Adjunta de Ensino será composta por 3 (três) comissões específicas, a saber: 
 

i) Comissão de Assuntos Pedagógicos 
 
Composta por 3 (três) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade e membros da Coordenação 
Adjunta de Ensino e um representante discente do PPG Biodiversidade, vinculado à Coordenação 
Adjunta de Ensino. 

  
Atribuições: analisar periodicamente a organização das disciplinas, sugerir modificações na 
estrutura curricular, analisar adequação da estrutura curricular com as linhas de pesquisa e de 
formação discente, apresentar e propor novas metodologias de ensino para apreciação do 
Colegiado.   
 
ii) Comissão de Homologação de Dissertações e Teses 
 
Composta por 3 (três) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade e membros da Coordenação 
Adjunta de Ensino. 



                               

Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da 
Natureza 

 

 
Atribuições: analisar e aprovar a documentação necessária para a marcação das defesas e para 
homologação de Dissertações e Teses. 
 
 
iii) Comissão de Bolsas  
 
Composta por 3 (três) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade e membros da Coordenação 
Adjunta de Ensino e um representante discente do PPG Biodiversidade.  
 
Atribuições: estabelecer critérios para distribuição e implementação das bolsas de Mestrado e 
Doutorado. 
 

2. Coordenação Adjunta de Auto avaliação e Estudo do PPG 
 
Composta por 4 (quatro) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade e um representante discente do 
PPG.  
 
Atribuições: analisar periodicamente as métricas do PPG conforme recomendações da CAPES, propor 
metas e reorganização da estrutura de ensino, inserção social, e produção do PPG. 
 
3. Coordenação Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros 
 
Composta por 3 (três) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade e um representante da Secretaria 
Administrativa do PPG Biodiversidade.  
 
Atribuições: realizar diagnóstico das necessidades e demandas financeiras de discentes e docentes do 
PPG, e estabelecer critérios de distribuição dos recursos. 
 
4. Comissão de Processo Seletivo  

 
Composta por 6 (seis) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade. 
 
Atribuições: auxiliar na elaboração do edital de seleção, organizar todas as etapas do processo seletivo, 
analisar recursos e homologar resultado final da seleção. 
 
5. Comissão de Infraestrutura, Normas e Procedimentos 
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Composta por 2 (dois) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade, um representante discente e um 
representante da Secretaria Administrativa do PPG Biodiversidade.  
 
Atribuições: realizar diagnóstico das necessidades e demandas de infraestrutura do PPG, propor 
normas e procedimentos para funcionamento do PPG, coordenar organização do uso da rede de 
equipamentos multiusuários do PPG.  
 
6. Comissão de Divulgação e Imagem 
 
Composta por 2 (dois) docentes vinculados ao PPG Biodiversidade, um representante discente e um 
representante da Secretaria Administrativa.  
 
Atribuições: estudar e propor estratégias de divulgação do PPG, envolver discentes na divulgação do 
conhecimento científico produzido no PPG, modernizar e readequar a atual Revista Brasileira de 
Zoociências para as demandas atuais do PPG (Divulgação Científica na área de Biodiversidade e 
Conservação da Natureza). 
 
Esta instrução normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
Aprovada em 9 de julho de 2020 pelo Colegiado do PPG em Biodiversidade e Conservação da Natureza 
 
 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Nathan Oliveira Barros 
Coordenador do PPG em Biodiversidade e Conservação da Natureza 

Universidade Federal de Juiz de Fora 


