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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 DEZESSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS NOVE
HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No décimo sexto dia do mês de junho de dois mil e
vinte, às nove 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 Fonseca Rossi, as representantes discentes Nathália da Silva Resende e Priscila
Fregulia Lomar, e a secretária Dayane Almeida. O Prof. Nathan iniciou a reunião
cumprimentando e agradecendo a presença de todos e deu prosseguimento aos assuntos
da pauta. CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DO PPG –
BIODIVERSIDADE: o Coordenador Nathan explicou os principais pontos do documento,
critérios para o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento. O documento foi
encaminhado para análise do Colegiado no prazo de 3 dias. O Prof. Artur manifestou
dizendo que concorda com os editais para credenciamento e recredenciamento, mas se faz
necessário conferir se os critérios se aplicam para todos os docentes atuais. Já o Prof. André
se manifestou dizendo que a preocupação quanto ao enquadramento dos docentes atuais
não deveria existir, acrescentou que o Programa deveria abrir vagas para áreas estratégicas e
sugeriu consultar a PROPP sobre a nomeação do documento, como resolução, portaria ou
norma do Programa. A Coordenação acatou as sugestões e irá encaminhar o documento
posteriormente para nova análise do Colegiado. Passou-se para o próximo item da pauta,
DEFESAS E QUALIFICAÇÕES DE JUNHO E JULHO: o Prof. Nathan informou ao Colegiado
sobre a próxima defesa que irá acontecer no dia 26/06/2020, da mestranda Ligia Araújo,
orientada pelo Prof. André, a qualificação da doutoranda Samyra Furtado no dia 24/06/2020,
orientada pelo Prof. Luiz Menini e a modificação da data de defesa da doutoranda Kelly
Antunes, orientada pelo Prof. Fabrício, que iria ocorrer no dia 30/06/2020 e foi adiada para o
mês de Julho. As defesas e qualificações agendadas para esse período de Pandemia irão
ocorrer remotamente. Seguiu-se para a votação das solicitações dos alunos: o doutorando
Marcos Vinícius Dias da Silva, aluno do Prof. Roberto Gama, solicitou prorrogação da defesa
de Junho para Julho e teve seu pedido aprovado, a mestranda Érika Soares Coelho da Silva,
orientada pelo Prof. Alexandre Zerbini, solicitou prorrogação de prazo para Agosto e teve
seu pedido aprovado, a doutoranda Liliane Silva Durães, orientada pelo Prof. Gilberto
Gazêta, solicitou prorrogação de defesa para Julho e teve seu pedido aprovado, as
doutorandas Aline Mística e Andreza Moraes, ambas orientadas pela Profa. Ana Gelli,
solicitaram prorrogação de 3 meses para a qualificação e tiveram seus pedidos aprovados
pelo Colegiado. Já a mestranda Valéria Borges, orientada pelo Prof. Fabrício, solicitou a
defesa pós-pandemia. O Prof. Artur sugeriu oferecer um prazo de 4 meses com revisão caso
o cenário atual não mudar e propôs que a discente envie a cada 2 meses um cronograma de
atividades futuras e metas desenvolvidas. O Colegiado aprovou o pedido desde que a
resposta encaminhada para a aluna seja respaldada nas resoluções vigentes, alem do
acompanhamento do cronograma a cada 2 meses. O último caso a ser analisado foi do
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doutorando Lúcio Moreira Campos Lima, orientado pela Profa. Bernadete, que não solicitou
pedido de prorrogação e não entrou em contato com o Programa, a defesa iria ocorrer no
dia 29/06/2020. O Prof. Roberto Júnio, sugeriu uma consulta ao aluno e retorno para o
Colegiado, a sugestão foi acatada. Passou-se para o último item da pauta, ASSUNTOS
GERAIS: O Prof. Nathan apresentou um relato dos pontos positivos e aqueles que precisam
ser melhorados, em relação ao relatório enviado para a Plataforma SUCUPIRA da CAPES.
Entre os pontos positivos estão: a produção acadêmica com mais de 300 artigos em 3 anos
sendo que mais de 60% foram publicados com discentes ou egressos, a excelente
infraestrutura que o Programa oferece, uma boa atividade de internacionalização e o
trabalho da Secretaria com eficiência. Entre os pontos que precisam ser melhorados estão: a
participação dos docentes e comprometimento com o envio das informações e o
preenchimento do Currículo Lattes. O Prof. Roberto informou que será feito um resumo do
material enviado para a CAPES e este será encaminhado para os docentes do Programa. O
Prof. Artur sugeriu vincular a entrega das informações dos docentes para o preenchimento
do SUCUPIRA, com a disponibilidade de vagas nos processos seletivos para ingresso de
discentes no Programa. Prosseguindo com os assuntos gerais, o Coordenador Nathan
informou ao Colegiado sobre a criação do site do PPG Biodiversidade e que em breve os
vídeos preparados pelos estudantes serão disponibilizados na página. Além disso, serão
criados um canal no YouTube,  um perfil no Instagram e Twitter. O Prof. Artur sugeriu
conferir as licenças para músicas, imagens, entre outros. Passou-se para o próximo tópico
dos assuntos gerais, a necessidade de eleição no mês de Julho para Coordenador, Vice-
coordenador e Colegiado do Programa: O Prof. Artur sugeriu o adiamento do mandato pro-
tempore até o final do ano e as professoras Andréa e Mariana, concordaram com a extensão.
O Prof. André manifestou também o adiamento caso a coordenação venha mudar. O Prof.
Nathan irá consultar a PROPP sobre o assunto. Segui-se para o próximo tópico dos assuntos
gerais: seleção no meio do ano. O Prof. Artur manifestou que não faz questão de uma
seleção agora e sugeriu o aumento do número de integrantes na comissão. Os professores
sugeridos pelo Colegiado foram: Artur Andriolo, André Megali, Andréa Ponzo, Nathan
Barros, Mariana Rossi e Roberto Júnio. Passou-se para o próximo item dos assuntos gerais:
pagamento de publicação. Foram recebidas as demandas dos alunos Thiago Novato,
orientado pela Profa. Juliane Lopes; Mariana Frias, orientada pelo Prof. Alexandre Zerbini;
José Reinaldo Teixeira, orientado pelo Prof. Nathan Barros; O Prof. Roberto Júnio sugeriu
reenviar o e-mail sobre a tradução de artigos pela DRI. O último tópico apresentado dos
assuntos gerais, foi a utilização do PROAP e quais rubricas podem ser gastas durante a
pandemia.  Nada mais havendo a tratar, o Prof. Nathan agradeceu a presença de todos e
deu a reunião por encerrada. 

 

Documento assinado eletronicamente por Roberto Junio Pedroso Dias,
Professor(a), em 05/08/2021, às 11:33, 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 Nathan Oliveira Barros, Professor(a), em
05/08/2021, às 11:36, 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 Dayane de Almeida Oliveira Alves,
Professor(a), em 05/08/2021, às 14:05, 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
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código verificador 0455946 e o código CRC D9B33C57.

Referência: Processo nº 23071.924800/2021-66 SEI nº 0455946
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