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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 NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS QUINZE
HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No nono dia do mês de julho de dois mil e vinte, às
quinze horas, por videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Biodiversidade e Conservação da Natureza, convocado sob a Coordenação do Prof. Dr.
Nathan Barros e do Prof. Dr. Roberto Júnio e com a presença de seus membros: Prof. Dr.
Artur Andriolo, Prof. Dr. André Megali, Profa. Dra. Andrea Luizi Ponzo, Profa. Dra. Mariana
Rossi e as representantes discentes Nathalia Resende e Priscila Fregulia. O Prof. Nathan
iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e deu início à
reunião com os informes gerais. 1. INFORMES GERAIS: 1.1 Foi feito um relato geral da
reunião dos PPGs da Área de Biodiversidade com o Coordenador da CAPES para os demais
membros do Colegiado, informando principalmente a insatisfação dos PPGs com a
determinação da CAPES de adiantamento do envio do relatório Sucupira 2020 até
dezembro desse ano.  1.2 Na Reunião do Conselho Superior da UFJF sobre o Ensino
Emergencial Remoto na Pós Graduação foi aprovado o ensino remoto nessa modalidade,
após a análise dos formulários enviados pela UFJF aos discentes. 3- O Prof. Nathan e o Prof.
Roberto conversaram com a Pró-reitora de Pós Graduação Dra. Mônica Ribeiro de Oliveira
sobre a necessidade de enviar um ofício à presidência da CAPES para que seja feita uma
divulgação ampla sobre a fusão dos PPGs Ecologia e Zoologia da UFJF. O objetivo é dar
ciência a todas as diretorias da CAPES, uma vez que tanto em relação às bolsas quanto em
relação aos recursos financeiros destinados às Pós, ocorreu uma distribuição como se
fossem dois programas separados. Além disso, foi solicitado um ofício da UFJF
apresentando um recurso para que as bolsas que foram erroneamente suprimidas sejam
repostas. Esse ofício foi enviado na data de hoje. Em caso de uma resposta negativa por
parte da CAPES, seria importante observar como a UFJF poderia agir, por intermédio da
AGU.  4- Necessidade que algum funcionário abra as dependências do antigo PPG Zoologia,
da sala do antigo PPG Ecologia e do laboratório de Ecologia Aquática da UFJF no dia
10/07/2020 para que possa ocorrer a dedetização. A seguir, o Prof. Nathan deu início aos
assuntos da Pauta. 2- APROVAÇÃO DAS ATAS DAS ÚLTIMAS TRÊS REUNIÕES DO
COELGIADO: Todas foram aprovadas por unanimidade, considerando as modificações
propostas na ata do dia 16 de junho de 2020 pelo Prof. André. 3- ALTERAÇÃO DE PROJETO
DE MESTRADO DA DISCENTE VANESSA REIS: A prof. Andrea relatou as justificativas
apresentadas pela discente e pelo orientador para mudança no projeto. O prof. Artur
pergunta se o projeto inicial havia sido aprovado na disciplina de Seminários em Ecologia/
qualificação do mestrado. A prof. Andrea esclarece que sim, mas que no dia houve
recomendação da banca para que o projeto fosse alterado e se dedicasse às espécies
encontradas no Brasil, exatamente o que a aluna sugere como novo projeto. A alteração foi
aprovada por unanimidade. 4- ALTERAÇÃO DE PROJETO: DISCENTE GABRIELLE
QUADRA: A prof. Andrea relatou as justificativas apresentadas pela discente e pelo
orientador para mudança no projeto. A alteração foi aprovada por unanimidade. 5- PEDIDO
DE PRORROGAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: DISCENTE JOYCE: O prof. Nathan fez um relato
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da justificativa para prorrogação. A prorrogação foi aprovada por unanimidade. 6-
PRORROGAÇÃO DATA DEFESA DA DISCENTE BRUNA PAGLIANE (DOUTORADO): O prof.
Artur relata a justificativa para o pedido de prorrogação e informa que a discente tem
direito a 4 meses de licença maternidade, que acabou em junho, mas necessita de
prorrogação do prazo até outubro. A solicitação de prorrogação foi aprovada por
unanimidade. 7- PRORROGAÇÃO DATA DEFESA DA DISCENTE ERIKA SOARES
(MESTRADO): O prof. Artur relata a justificativa para o pedido de prorrogação e informa que
a discente já havia conseguido a prorrogação até agosto, mas que necessita da extensão do
prazo até outubro. Apesar de o prazo permitido para alunos de mestrado ser de, no
máximo, 6 meses, o prof. Nathan informa que o Regimento Geral das Pós Graduações da
Universidade permite 1 ano e ainda que existe o prazo de 60 dias determinado pela
Universidade para todos os alunos, após o fim da pandemia. Pedido de prorrogação
aprovado por unanimidade. 8- SOLICITAÇÃO DO LÚCIO PARA DEFENDER SEM TER O
ARTIGO SUBMETIDO (DOUTORADO) – ANEXO I - O prof. Roberto relata a solicitação do
discente de defender o doutorado sem o cumprimento do critério da submissão de um
artigo Qualis A4+, obrigatório no antigo PPG CBA. Em dezembro, o colegiado do antigo PPG
CBA deu um prazo maior para o Lucio e outros dois alunos que não tinham conseguido
cumprir esse requisito, tivessem tempo de fazê-lo. Entretanto, esse prazo se esgotou em
junho e não houve submissão. A sugestão do relator é que seja negada a solicitação e que
seja dado um novo prazo para que ele defenda com o artigo. Como os alunos que migraram
para o novo PPG Biodiversidade passam a ser regidos pelo regimento do novo programa, o
prof. André solicitou informações sobre as normas para defesa no regimento. A profa.
Andrea se manifestou indicando que o regimento atual permite que ele apresente um texto
em formato de artigo para que a defesa aconteça. O prof. André sugere que o caso do Lucio é
um caso omisso do Regimento e, portanto, passível de decisão pelo Colegiado, não se
enquadrando no regimento do PPG CBA nem do PPG Biodiversidade. Assim, foi aprovada
por unanimidade a sugestão do Prof. André, de forma a não aceitar a solicitação do
discente, para manter a coerência com o proposto no regimento e, acima de tudo, à
coerência com o que vem sendo praticado com casos similares. A proposta do Prof. André
foi aprovada por unanimidade, com uma abstenção do Prof. Artur. 9 - TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SCDP PARA O APG: a coordenação do PPG fez uma transferência de 15 mil
reais ad referendum de recursos do SCDP para o APG, uma vez que com a pandemia, o uso
de recursos para SCDP (viagens) não mais se justifica. A transferência foi aprovada por
unanimidade. 10- AVALIAÇÃO DO PARECER QUANTO AO RELATÓRIO FINAL DE
FRANCIELE REZENDE DE CASTRO (PÓS-DOC) – O parecer realizado pelo Prof. Roberto
(anexo II) foi aprovado por unanimidade. 11- AVALIAÇÃO DO PARECER QUANTO AO
RELATÓRIO FINAL DE RENATA DA SILVA MATOS (PÓS-DOC): O parecer realizado pelo
Prof. Roberto (anexo III) foi aprovado por unanimidade. 12- ANÁLISE DOS RESULTADOS
REFERENTE À CONSULTA AOS ALUNOS SOBRE O ENSINO EMERGENCIAL REMOTO: O
resultado do questionário enviado pela UFJF ainda não foi enviado à coordenação. O prof.
Nathan relata as respostas ao questionário enviado pelo PPG Biodiversidade aos discentes,
por intermédio de gráficos. Embora 95% dos alunos tenham condição de assistir as aulas
remotas, 10 alunos não concordam com o retorno das atividades remotamente. A discente
Nathalia manifestou que alguns alunos estão relatando problemas de saúde mental durante
a pandemia, o que corrobora com as respostas do questionário, no qual 30% dos alunos
relatam problemas emocionais causados pela pandemia. O prof. Artur sugere que o PPG
ofereça um programa de tutoria para os alunos que tivessem interesse em conversar com
mais proximidade com os professores. O prof. André sugere colocar no site do PPG a
existência do apoio psicológico na Universidade para quem sentir necessidade e indicar os
links ou informações de como procurar essa ajuda. Setor responsável: “Centro de Psicologia
Aplicada da UFJF (CPA)” - Rua Santos Dumont 214, Bairro Granbery, Juiz de Fora (32) 3216-
1029 e (32) 3217-8253. Perfil no Instagram: @cpaufjf. A discente Priscila, por sua vez, relatou
que a reunião da coordenação com os alunos os tranquilizou e teve repercussão sobre a
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auto cobrança feita por cada um. O prof. Nathan sugere a formação de um grupo que
estudará alguma forma de aproximação dos estudantes em temas não acadêmicos formada
pelo prof. Artur e mais dois docentes. Sugestão para que sejam as profas.Simone e
Stephane, mas estas ainda precisam ser consultadas. Formação do grupo aprovado por
unanimidade. 13- FORMAÇÃO DAS COMISSÕES ASSOCIADAS À COORDENAÇÃO DO PPG
BIODIVERSIDADE: Aprovados por unanimidade os nomes para as comissões sugeridas na
reunião do Colegiado de março. Algumas pessoas ainda serão convidadas. Os profs. Nathan
e Roberto farão contato com esses membros. 14- SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE THIAGO
SILVA COMO COORIENTADOR DA DISCENTE KÁSSIA MALTA: O cadastramento foi
aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar os coordenadores deram a reunião
por encerrada. Esta ata foi redigida por Priscila Fernandes Gonçalves, aprovada em 07 de
agosto e segue assinada pelo coordenador e pela secretária do PPG em Biodiversidade e
Conservação da Natureza.

 

ANEXO I - Parecer – solicitação do Doutorando Lucio Moreira Campos Lima (Profa.
Bernadete Maria de Sousa)

Lucio Moreira Campos Lima, matriculado do curso de Doutorado em março de 2016 no
antigo PPG Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal (PPGCB-CBA),
solicitou, em email recente, entrega da Tese na data 15 de julho de 2020, com a defesa
prevista para 15 de agosto do mesmo ano. O doutorando não possui pendência com
devolução de material (equipamentos de campo e livros); embora não tenha realizado os
créditos necessários para defesa no antigo PPGCB-CBA (40 créditos), com a fusão dos PPGs
teve a validação da disciplina “Tese de Doutorado” (agora possui 41 créditos); foi aprovado
no exame de qualificação nas normas do antigo PPGCB-CBA; entretanto, não possui artigo
publicado contendo dados da Tese. Em dezembro de 2019, a Coordenação do antigo
PPGCB-CBA se reuniu com todos os doutorandos matriculados em 2016 que não possuíam
artigo publicado (regra regimental), e enviou proposta ao Colegiado para permitir defesa
daqueles discentes que submetessem um artigo A4+ (novo Qualis), visto potencial prejuízo
ao PPG pelos atrasos de parte significativa dos discentes. Os discentes da turma marcaram
a defesa cumprindo as novas regras e prazos estabelecidos pelo Colegiado, entretanto, o
discente Lúcio Lima não se manifestou em tempo hábil, descumprindo a norma
estabelecida pelo antigo Colegiado do PPGCB-CBA. Em email recente (julho2020), alegando
dificuldades pessoais, o discente solicita novo prazo e, ainda, o não cumprimento da regra
de submissão do artigo para marcação da defesa. Como o discente Lúcio Lima não cumpre,
neste momento, as regras de nenhum dos dois PPGs (PPGCB-CBA e PPG Biodiversidade), a
solicitação do mesmo se enquadrou em casos omissos do presente Regimento e necessita
encaminhamento e votação do atual Colegiado. Como proposta de encaminhamento ao
Colegiado do PPG em Biodiversidade, sugiro ampliação do prazo ao doutorando,
entretanto, sem excluir a necessidade de submissão de ao menos um capítulo da Tese em
periódico A4+ (novo Qualis) para realização da defesa. Ressalto ainda, que ambos
regimentos (PPGCB-CBA e PPG Biodiversidade) exigem um artigo publicado (B2+/antigo
Qualis ou A4+/novo Qualis) para realização da defesa, e que os discentes da turma do
referido discentes cumpriram os novos requisitos estabelecidos pelo Colegiado. Esta
proposta de encaminhamento se baseia na coerência de ação com os outros discentes que
solicitaram as mesmas ações junto ao Colegiado do PPG.  

 

ANEXO II - Parecer relativo ao RELATÓRIO PÓS-DOUTORADO da Dra. FRANCIELE REZENDE
DE CASTRO Supervisor: Prof. Dr. Artur Andriolo
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Projeto: “Programa de Monitoramento da biodiversidade aquática da área ambiental I
Anexo 6 – Monitoramento de MAMÍFEROS, tartarugas e aves marinhas associados à foz do
Rio Doce, plataforma continental e áreas protegidas adjacentes” 

Subprojeto: Bioacústica

 

A Dra. Franciele de Castro apresentou relatório acadêmico-científico bem organizado, com
informações científicas robustas e de qualidade. Os dados refletem grande esforço amostral
e uso de modernas técnicas de monitoramento de cetáceos. Os dados de monitoramento
visual e acústico obtidos foram discutidos de forma aprofundada. A Dra. Franciele
participou, no período entre outubro de 2018 e fevereiro de 2020, de quatro bancas
avaliadoras (1TCC, 2 Teses e 1 Qualificação de Doutorado), ofereceu duas disciplinas em
2019 no PPGCB-CBA, co-orientou uma dissertação de Mestrado (finalizada em fev2020) e
atua como colaboradora em outra Dissertação desenvolvida no PPG.  Sou favorável à
aprovação do relatório apresentado e destaco ainda os valores humanos e a
responsabilidade e seriedade da pesquisadora na realização das suas atividades no PPG.
Sugiro, atualização do currículo Lattes da pesquisadora (última atualização 25/01/2019) e
que sejam incorporados ao relatório as publicação com docentes e discentes do PPG
durante período avaliado.

 

ANEXO III - Parecer relativo ao RELATÓRIO de PÓS-DOUTORADO da Dra. Renata da Silva
Matos- Supervisor: Prof. Dr. Ralph Maturano

Projeto: “Estudo dos aspectos fenotípicos e genotípicos  de  populações  de  carrapatos 
Rhipicephalus  microplus resistentes e susceptíveis aos acaricidas deltametrina, amitraz e
clorfenvinfós” 

 

A Dra. Renata da Silva Matos apresentou relatório acadêmico-científico bem organizado e
com informações científicas robustas. Os resultados obtidos durante o período refletem
esforço na realização dos experimentos referentes aos efeitos fenotípicos (biologia) das
substâncias acaricidas sobre os carrapatos. Não foi possível realizar os experimentos com
foco nos efeitos genotípicos em tempo hábil visto dificuldade na obtenção dos animais e
reagentes A Dra. Renata Matos participou, no período entre dezembro de 2018 e novembro
de 2019, de projetos de pesquisa envolvendo discentes, egressos e docentes do PPG; cursos
propostos pelo PPG (UFJF na Praça, III Curso de Inverno); de atividades administrativas no
PPG; atuou em disciplinas da Pós-graduação (ministrou 1 e participou de 2 como
colaboradora) e Graduação em Ciências Biológicas (colaboradora); publicações (1 aceito, 2
submetidos, 3 em processo de finalização, sendo 2 deles envolvendo egressos do PPG); e de
bancas de dissertações (1 no PPG) e teses (2 em outras Instituições). Sou favorável à
aprovação do relatório apresentado e destaco ainda a responsabilidade e dedicação da
pesquisadora na realização das atividades no PPG.  Sugiro publicação dos dados
produzidos com participação do supervisor da proposta.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Fernandes Goncalves,
Professor(a), em 05/08/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Junio Pedroso Dias,
Professor(a), em 05/08/2021, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Nathan Oliveira Barros, Professor(a), em
05/08/2021, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 0455908 e o código CRC C077AA97.

Referência: Processo nº 23071.924800/2021-66 SEI nº 0455908
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