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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 DEZENOVE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS
QUATORZE HORAS,POR VIDEOCONFERÊNCIA. No décimo nono dia do mês de maio de
dois mil e vinte, às quatorze 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, a representante discente Priscila Fregulia Lomar e
a secretária Dayane Almeida. O Prof. Nathan iniciou a reunião cumprimentando e
agradecendo a presença de todos e solicitou a inclusão de um item de pauta: Candidatura
da aluna Mariana Frias para o PRÊMIO CAPES DE MELHOR TESE DE 2019. O Colegiado
aceitou a inclusão da pauta e aprovou a candidatura da aluna, única candidata a manifestar
interesse no prêmio. O Prof. Nathan disse que o Programa deveria estimular os discentes
para que eles apresentem candidaturas nos próximos anos. Passou-se para o segundo item
de pauta: Continuação da análise do regimento para o PPG Biodiversidade. Todos os
docentes sugeriram correções ou modificações na versão analisada. Após a leitura e
modificação de todo o regimento, chegou-se a uma versão final. A Profa. Andrea Ponzo
sugeriu que o regimento, após aprovado pelo Colegiado, fosse enviado para a Congregação
do PPG Biodiversidade para que esta se manifestasse. Desta forma, o Colegiado aprovou o
envio para a Congregação em um prazo de 10 dias para que os membros se manifestem. O
Colegiado também decidiu que a Congregação deve sugerir as modificações até o dia
05/06/2020 sexta-feira, e que todas as mudanças propostas serão analisadas pelo Colegiado
novamente, podendo ser aceitas ou não. As sugestões da Congregação serão respondidas
uma por uma e apresentadas para os autores manifestantes. Nada mais havendo a tratar, o
Prof. Nathan agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada. 

 

Documento assinado eletronicamente por Priscila Fernandes Goncalves,
Professor(a), em 05/08/2021, às 11:26, 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 11:34, 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 11:37, 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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(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0455975 e o código CRC 9F42E455.
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