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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 TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
DEZESSEIS HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No trigésimo dia do mês de junho de dois
mil e vinte e um, às dezesseis horas, 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 e o representante discente Pedro Mendes de Souza. O Prof. Roberto iniciou
a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos. 1) INFORMES GERAIS: 1.1
Sucupira: destaques – produtos, projetos, egressos, produção docente/percentil: os meses
de maio e de junho de 2021 foram dedicados ao preenchimento da Sucupira. 1.2 Política de
Ações Afirmativas na Pós-graduação Stricto Sensu: os Programas precisam adequar seus
processos seletivos a essa resolução, reservando de 30 a 50% das vagas aos grupos
determinados. Não se aplica à disponibilização de vagas excepcionais em decorrência de
acordos de cooperação, editais específicos de agências de fomento e similares. 1.3 Edital
01/2021 PROPP – Reembolso de taxa de publicação de artigos (PROAP/RAP) e Edital 02/2021
PROPP – Reembolso de taxa de inscrição em eventos online (PROAP/RAP): ambos já foram
divulgamos entre os docentes da Programa. Foi feito um formulário para solicitações que
será enviado aos docentes por e-mail. Prof. Nathan sugere que todos os docentes enviem as
demandas, pois é possível que o valor disponível para nosso PPG seja aumentado, conforme
outros programas não utilizem. O artigo precisa estar aceito ou publicado. As demandas vão
sendo realizadas conforme ordem de chegada do preenchimento completo da
documentação pelo docente. Prof. Nathan sugere uma tabela no site informando quanto já
foi gasto.  1.4 Grupo de Trabalho: Processo seletivo não regular (fluxo contínuo): houve uma
primeira reunião inicial. 2. CREDENCIAMENTO DE CO-ORIENTADORES: Vítor Rafael
Cardoso Neto (orientadora Andréa e coorientador Eduardo Amorim), Caroline Portal
(orientador Alexandre Zerbini e coorientador Federico Sucunza Perez), Anne Elise Landine
Ferreira (orientador Artur Andriolo e coorientador Alexandre Novaes Zerbini), Gabriela
Araújo Porto Ramos (orientadora Aline Sant’Anna e coorientador Cristiano Schetini de
Azevedo). Prof. Roberto fez o relato de cada uma das solicitações. Todos aprovados por
unanimidade. 3. PRORROGAÇÕES DE DEFESAS DE MESTRADO: Andreza Magro Moraes
(aprovado ad referendum), Wesley Oliveira de Lima, Polônia Cintia Nunes, Gabriel Faria Sell,
Aline Mystica (aprovado ad referendum),  Ana Paula Bax e Nathan Melo (sem necessidade
de prorrogação da bolsa). Prof. Roberto fez os relatos de cada uma das solicitações.
Aprovados por unanimidade. O discente Pedro pergunta sobre as bolsas dos discentes que
solicitaram prorrogação, mas grande parte é empréstimo, por isso não passarão para outro
alu n o. 4. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS: Anne Elise Landine Ferreira (solicita
aproveitamento de 18 créditos do mestrado cursado no PPGCB-CBA) e Zacarias Rosalina
(aluno de Moçambique e fez mestrado na Espanha. Será necessário solicitar à universidade
algumas informações antes de passar pelo Colegiado). 5. CIÊNCIA SOBRE O
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DESLIGAMENTO DA DISCENTE DE MESTRADO LARISSA PIRES, A PEDIDO DA ALUNA.  6.
ALTERAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA DOS DISCENTES LUIZA PEDROSA
(ORIENTADOR ROBERTO DA GAMA) E RICARDO MONTIANELE (ORIENTADOR PROF.
FABRÍCIO ALVIM). Prof. Roberto fez o relato sobre a solicitação da Luiza e o Prof. Fabrício
fez o relato sobre a solicitação do Ricardo. Aprovados por unanimidade.  7. SOLICITAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO EM INGLÊS – MESTRANDA LUANA CAIAFA:
Aprovado por unanimidade.  8. APROVAÇÃO DE DISCIPLINA "TÓPICOS EM
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA" (Prof. Fabrício Alvim e André Megali): 3 créditos. Prof.
Fabrício relata como será a disciplina. Ainda será necessária a aprovação pelo departamento
da Botânica. “A disciplina tem como objetivo discutir: (1) problemas e soluções atuais sobre
restauração ecológica de ecossistemas naturais (terrestres e aquáticos), com foco nas
principais teorias ecológicas e experimentos em restauração ecológica e; (2) as principais
técnicas e modelos utilizados, nas inovações e indicadores no monitoramento da
restauração, e nas perspectivas acadêmicas e profissionais no mercado de trabalho da
restauração ecológica.” Aprovada por unanimidade. 9. COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO PARA A
DOUTORANDA MICHELLE NORONHA – Doutoranda aprovada em 2021 e, como trabalha
com aves, o prof. André Guaraldo foi indicado para orientá-la. Entretanto, o Prof. Afirmou
não ter condições no momento de assumir essa orientação. Sugestão de criação de um
Comitê de orientação, em razão da especificidade do tema em relação aos outro docentes.
Já há uma coorientadora aprovada. O Colegiado precisa sugerir 3 nomes para essa
Comissão. Prof. Roberto se ofereceu para assinar como titular e Profs. Artur e Mariana
podem participar.  10. SEMINÁRIOS I DOUTORADO: alunos que ingressaram em 2019 no
antigo PGECOL 2019 não cursaram Seminários I, pois não existia no PGECOL. Sugestão de
disciplina na qual eles somente enviem o projeto que estão trabalhando, sem passar por
uma banca. Prof. Roberto Júnio avaliaria o projeto escrito Inicial e o atual e daria uma nota.
Fabrício sugere que envie para 2 ou 3 docentes do PPG, para não sobrecarregar o prof.
Roberto Júnio. Prof.  Fabrício sugere uma banca fixa de professores que não vão ministrar
disciplinas esse semestre. Prof. Roberto vai reunir com os alunos para explicar. 11.
INDICAÇÃO DE NOMES PARA COMPOR COMISSÕES, COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHO
DO PPG BIODIVERSIDADE: O Objetivo é ampliar o número de docentes participantes nas
Comissões, retirando quem está em mais de duas comissões e incluindo professores que
foram credenciados a pouco tempo. Prof. Nathan faz a apresentação das sugestões de novos
nomes. Comissões aprovadas por unanimidade. Prof. Roberto enviará e-mail convidando os
membros a participarem. Nada mais havendo a tratar, o coordenador deu a reunião por
encerrada. Esta ata foi redigida por Priscila Fernandes Gonçalves, aprovada em 05 de agosto
de 2021 e segue assinada pelos docentes membros do Colegiado presentes na reunião 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 11:40, 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 11:47, 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 11:47, 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 Artur Andriolo, Professor(a), em
05/08/2021, às 12:34, 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 Andre Megali Amado, Professor(a), em
05/08/2021, às 14:07, 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 Mariana Fonseca Rossi, Professor(a), em
05/08/2021, às 14:43, 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 Fabricio Alvim Carvalho, Professor(a), em
05/08/2021, às 15:08, 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 Juliane Floriano Lopes Santos,
Professor(a), em 06/08/2021, às 10:40, 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 0456026 e o código CRC EAB48213.

Referência: Processo nº 23071.914142/2021-33 SEI nº 0456026
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