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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 VINTE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS QUINZE
HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No vigésimo dia do mês de março 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
aos assuntos da pauta. 1. INFORMES E AÇÕES SOBRE NOVAS COTAS DE BOLSAS CAPES
DO PPG: Os coordenadores informaram sobre a Resolução 34 da CAPES de 2020 e o
movimento dos Programas de Pós-graduação da Área de Biodiversidade na tentativa de
pressionar a CAPES a revogar esta resolução. Foi informado que alguns coordenadores de
outras instituições sugeriram não enviar o relatório Sucupira, outros sugeriram não
implementar as bolsas, e, outros sugeriram, ainda, solicitar empenho de alguns
parlamentares para que tal medida da CAPES seja revogada. 2. MATRÍCULA DOS ALUNOS E
NOVA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS: O Prof. Dr. Nathan informou sobre a situação atual das
matrículas e das bolsas. A sugestão para suprir a escassez de bolsas gerada pelo corte de oito
bolsas de Mestrado da CAPES, em função da Resolução 34, já mencionada, é a conversão da
cota de bolsas de Doutorado da UFJF (bolsas PBPG) que não seriam implementadas, neste
momento. Deste modo, acredita-se que cinco estudantes de Mestrado poderiam ser
atendidos. Após votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3. DEFESAS EM
MARÇO E ABRIL DE 2020 (ANTIGOS PGECOL E PPGCB-CBA): No mês de março e abril
estavam previstas duas defesas de Mestrado. A proposta apresentada foi o cancelamento
das defesas. Houve manifestação dos presentes sugerindo cancelamento de todas as defesas
caso haja a UFJF cancele as atividades também da Pós-graduação, e, caso as atividades não
venham a ser canceladas foi sugerido consultar os envolvidos sobre a possibilidade de
adiamento das defesas. A nova proposta foi aprovada por unanimidade. 4. INDICAÇÃO DE
BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO PARA O PPG EM PROJETO DE PESQUISA COORDENADO
PELO PROF. ARTUR ANDRIOLO: O Prof. Dr. Artur fez uma apresentação do projeto e da
demanda de um bolsista para ocupar a vaga de Pós-Doutorado disponível. Atualmente,
existem duas bolsas de Pós-Doutorado: uma ocupada pelo Dr. Thiago O. Amorim e outra,
que era ocupada pela Dra. Franciele R. Castro, e que agora está liberada. O Prof. Dr. Artur fez
a indicação do Dr. Giovanne Ambrósio Ferreira para ocupar a bolsa. O Giovanne participa
do projeto como pesquisador celetista. Após votação, a indicação foi aprovada por
unanimid ad e. 5. ORIENTAÇÕES GERAIS DO PPG SOBRE FUNCIONAMENTO
ADMINISTRATIVO: Os coordenadores informaram sobre a criação do e-mail
ppgdiversityandconservation@gmail.com, para receber as demandas do novo PPG. Este e-
mail será acessado por todas as quatro secretárias e os coordenadores. Os coordenadores
informaram ainda as ações importantes para a próxima semana, que são: construção do site
do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza; a utilização
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de recursos financeiros disponíveis; e o horário de funcionamento da secretaria. A discente
Priscila Fregulia sugeriu a criação de link para o ResearchGate com um grupo do PPG.
Foram discutidas outras medidas de divulgação das atividades científicas desenvolvidas
pelo novo PPG. Nada mais havendo a tratar os coordenadores deram a reunião por
encerrada. Esta ata foi redigida por Priscila Fernandes Gonçalves, aprovada em 23 de março
e segue assinada pelos coordenadores e pela secretária do PPG em Biodiversidade e
Conservação da Natureza.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Fernandes Goncalves,
Professor(a), em 05/08/2021, às 11:27, 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.

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 0455979 e o código CRC 55343A7C.

Referência: Processo nº 23071.924800/2021-66 SEI nº 0455979
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