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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 DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS QUINZE
HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No segundo dia do mês de dezembro 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 com a presença de seus membros: Prof. Dr. Artur Andriolo,
Prof. Dr. André Megali, Profa. Dra. Sthefane D’Avila (membro suplente - está substituindo
um dos membros que está de férias) e os representantes discentes Maria Isabel Pinto
Ferreira Macedo e Pedro Souza. A Profa. Dra. Mariana Rossi justificou previamente sua
ausência. Os Profs. Drs. Roberto Júnio, Fabrício Alvim Carvalho e Juliane Lopes estão de
férias e, portanto, se encontram na reunião como ouvintes. O Prof. Nathan iniciou a reunião
cumprimentando e agradecendo a presença de todos. PAUTA ÚNICA: CANDIDATURA
PARA A COORDENAÇÃO: O Prof. Nathan solicita a todos os interessados que apresentem
sua intenção de serem coordenadores e suas ideias para os próximos dois anos. Havendo
mais de um interessado, a votação será feita de maneira anônima por meio de um
formulário Google. Caso exista apenas uma candidatura é possível aprová-la nessa reunião.
O Prof. Dr. Roberto Junio manifesta seu interesse em se candidatar como coordenador,
apresenta uma retrospectiva do que foi realizado esse ano e suas propostas para os
próximos anos. O Prof. Nathan se candidata como vice coordenador. As candidaturas foram
aprovadas por unanimidade. O Prof. Roberto agradeceu o auxílio de todos os membros do
PPG durante todo o ano. O prof. Fabrício acredita que seja importante nas próximas
eleições, que novos professores se candidatem ao cargo de vice coordenador, para que, após
esse período tenham experiência para serem coordenadores do PPG. Nada mais havendo a
tratar, o coordenador deu a reunião por encerrada. Esta ata foi redigida por Priscila
Fernandes Gonçalves, aprovada em 03 de fevereiro de 2021 e segue assinada pelo
coordenador 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 10:47, 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 11:32, 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 11:35, 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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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 0455865 e o código CRC CD5272D4.
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