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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA, REALIZADA EM TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
QUINZE HORAS E TRINTA MINUTOS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No terceiro dia do mês
de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos, por
videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
e Conservação da Natureza, convocado sob a Coordenação do Prof. Prof. Dr. Roberto Júnio e
com a presença de seus membros: Prof. Dr. André Megali Amado, Prof. Dr. Artur Andriolo,
Prof. Dr. Fabrício Alvim Carvalho, Profa. Dra. Juliane Floriano Lopes Santos, Profa. Dra.
Mariana Fonseca Rossi, Prof. Dr. Nathan Oliveira Barros, Profa. Dra. Sthefane D’Ávila de
Oliveira e Paula e representantes discentes Pedro Mendes de Souza e Maria Isabel Pinto
Ferreira Macedo. O Prof. Roberto iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a
presença de todos. 1) INFORMES GERAIS: 1.1 Aprovações ad referendum para viabilizar o
agendamento das defesas: Foram feitas aprovações ad referendum da entrega da dissertação
em inglês da discente Emília Brovini e de pequenas alterações nos títulos de teses e
dissertações dos discentes Nathalia da Silva Resende, Jéssica Andrade Vilas Boas, Paulo
Sérgio Pereira de Amorim, Glauber Thiago Martins Barino e José Reinaldo P. V. A. Teixeira.
Alterações aprovadas por unanimidade. 1.2.      Reunião do Fórum de Coordenadores
(janeiro de 2021): A Prof. Sthefane representou o PPG Biodiversidade na reunião. Os
Principais pontos apresentados foram: (a) reforma do Regimento de 2013, (b) comissões, (c)
software de Plágio institucional (permite acesso de uma pessoa por PPG), (d) cortes nos
orçamento e CAED e MEC, recursos do RAP, (e) Progepe/evento (f) Edital PDSE: ainda
faltam os PPG´s definirem critérios, mas a previsão é de seleção em março e início em
setembro de 2021. O Prof. Nathan sugere que o Programa se inscreva para 2 cotas de 6 meses
e que deixe outro aluno pré-selecionado caso surja outra cota. O Prof. Roberto indica que
por enquanto houve interesse de 2 alunos da turma de 2018.  (g) solicitação de prorrogação
do Coleta Capes; (h) PROPP: plano estratégico 2022; (i) Homologação das Coletas Sucupira;
(j) PROAP: há recursos empenhados para EPI e LIVRO; (l) EPI. 1.3. Conselho de Unidade
ICB (janeiro de 2021): Está havendo uma readequação da matriz orçamentária de 2021. A
UFJF está reestruturando o organograma administrativo. 1.4.     Comissões em andamento:
foram criadas em 2020 pelo Colegiado desse PPG diversas comissões, das quais a maioria já
está em funcionamento. O Prof. Roberto fez breve descrição das atividades de cada uma
das Comissões. O Prof. Nathan informou que a Comissão de autoavaliação está
programando um Seminário de autoavaliação para o final de fevereiro a fim de mostrar os
resultados colhidos pelos formulários e os resultados do ultimo quadriênio. 1.5. Prazos do
Sucupira: O Prof. Roberto informa que os prazos foram enviados para todos os docentes por
e-mail, mas relembra os mais importantes: 20 de janeiro - Prazo limite para que todos
atualizem o CV na plataforma Lattes; 04 até 30 de janeiro - Importação das informações para
a plataforma Sucupira; 01 até 15 de fevereiro - Consultas individuais - haverá um horário
com cada docente; 15 de fevereiro até 28 de fevereiro - Preparo dos textos da proposta; 01 de
março até 15 de março - Revisão dos textos; 15 de março até 23 de março - Revisão da
plataforma e envio do relatório; 31 de março - Prazo limite da PROPP para o envio do
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relatório. 1.6. Processo seletivo 2021: Tivemos 27 inscrições para o Mestrado e 26 para o
Doutorado. Houve um recurso em relação à homologação das inscrições analisado pela
Comissão de Seleção e deferido (candidato Marilho Tadeu Dornelas). 1.7.         Abertura de
Laboratórios: andamento e orientações atuais. Alguns laboratórios já estão funcionando. Os
profs. Nathan e André participam da Comissão de reabertura. O Prof. Nathan sugere que as
solicitações sejam feitas para 1 ou máximo 2 pessoas revezando. 2) Prorrogação de prazo
das qualificações de Doutorado das discentes Anne Elise Landine Ferreira e Bianca Sartini:
o Prof. Roberto descreve a justificativa das solicitações e os orientadores complementam. A
discente Anne, orientada pelo Prof. Artur solicita 3 meses de prorrogação, pois seu artigo já
foi submetido, mas ainda não foi publicado. A discente Bianca, orientada da Profa.
Sthefane, solicita extensão do prazo porque a tese essencialmente necessita de ações no
laboratório. Aprovadas por unanimidade. 3.  Proposta de criação de disciplina (Profa.
Andrea Ponzo - Palinologia): Profa. Andrea já mandou o CD01 e a Ata da reunião de
aprovação. Aprovação da criação por unanimidade.  4.    Credenciamento de coorientador
discentes Lucas Lima de Oliveira e Layla Mayer Fonseca: Solicitação de credenciamento do
Prof. Artur Andriolo como coorientador do mestrando Lucas Lima de Oliveira, orientado
pelo Prof. Zerbini. Solicitação de credenciamento do Prof Haig They como coorientador da
mestranda Layla Mayer Fonseca, orientada pelo Prof. André Megali. Ambas aprovadas por
unanimidade. 5. Processo seletivo 2021: Aprovação por unanimidade da banca
examinadora composta por 18 docentes do Programa.  6. Solicitação de aproveitamento de
créditos dos alunos Yasmin Viana, Gustavo Stroppa e Icaro Barbosa: todos eram alunos dos
antigos programas PGECOL ou PPGCB-CBA e solicitaram aproveitamento de créditos
cursados no mestrado. Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
coordenador deu a reunião por encerrada. Esta ata foi redigida por Priscila Fernandes
Gonçalves, aprovada em 10 de março de 2021 e segue assinada pelo coordenador, vice
coordenador e pela secretária do PPG em Biodiversidade e Conservação da Natureza.

 

Juiz de Fora, 03 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Junio Pedroso Dias,
Professor(a), em 19/05/2021, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nathan Oliveira Barros, Professor(a), em
25/05/2021, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Fonseca Rossi, Professor(a), em
25/05/2021, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Alvim Carvalho, Professor(a), em
25/05/2021, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Megali Amado, Professor(a), em
25/05/2021, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Fernandes Goncalves,
Professor(a), em 25/05/2021, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Juliane Floriano Lopes Santos,
Professor(a), em 26/05/2021, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Artur Andriolo, Professor(a), em
26/05/2021, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0360420 e o código CRC 107A90F8.

Referência: Processo nº 23071.914142/2021-33 SEI nº 0360420
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