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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO DIA 02 
DE SETEMBRO DE 2013. 

Ao segundo dia de setembro de dois mil e treze, na sala de reuniões do PPGECO 
reuniu-se o Colegiado do PPG em Ecologia presidido pela Profa. Natalia Hanazaki, 
com a presença dos professores Nivaldo Peroni, Paulo Simões e Malva Isabel Medina 
Hernández e a representante discente Denise Tonetta. Às 16h15min havendo quórum 
a professora Natalia iniciou a reunião, tendo quatro inclusões de pauta: 1. Informes: a. 
Reunião com a PROPG – A profa. Natália fez um breve relato da reunião: PDI (Plano 
de Desenvolvimento Institucional – encaminhar aos docentes para sugestões; 
Seminário de interdisciplinaridade – incentivar a participação durante a SEPEX; as 
secretarias não terão bolsistas para ajudarem no preenchimento do Coleta CAPES, b. 
Demanda por docentes na área marinho/costeira para o mestrado profissionalizante 
em Perícias Ambientais; c. Acontecerá nos dias 7 e 8/11 o fórum de ecologia em Ouro 
Preto, profa. Malva participará; d. Profa. Malva informou que o Livro do Curso de 
Campo de 2012 foi para a gráfica; 2. Ata – a ata do dia 05/08/2013 foi aprovada; 3. 
Solicitação de co-orientação – Profa. Malva relatou, com parecer favorável, a 
solicitação do Prof. Nivaldo em incluir o Prof. Selvino de Oliveira como co-orientador 
para o mestrando Douglas Farias. O colegiado aprovou a solicitação; 4. Solicitação 
de validação de créditos – Prof. Nivaldo relatou a solicitação de validação de créditos 
da aluna Larisse Perez: Biologia da conservação de mamíferos aquáticos, CRE: 4, 
conceito: A, Biologia da conservação de insetos, CRE: 4, conceito: A e Biologia de 
populações – conceitos e modelos, CRE: 4, conceito: A, esta última disciplina o 
colegiado aprovou a validação dos 4 (quatro) créditos como obrigatórios. Foram 
aprovados pelo colegiado, o total de doze (12) créditos todos cursados na UNESP; 5. 
Solicitação de estágio de docência – Prof. Paulo Simões relatou a solicitação do 
aluno Rodrigo Nascimento e Silva em realizar estágio de docência na disciplina AQI 
5211 – Qualidade de agua I, com CRE: 1. Profa. Natália relatou a solicitação dos 
alunos: Pedro Giovani da Silva em realizar estágio de docência nas disciplinas ECZ 
7025 – Ecologia de Comunidades e BIO 7006 – Informática Aplicada às Ciências 
Biológicas, sendo CRE: 2 e CRE: 1 respectivamente, totalizando três (3) créditos, a 
aluna Caroline Angri em realizar estágio de docência nas disciplinas BIO 7202 – 
Fauna, Flora e Ambiente e ECZ 7015 – Zoologia de Vertebrados I, sendo CRE:1 e 
CRE: 1 respectivamente, totalizando dois (2) créditos e a aluna Denise Tonetta em 
realizar estágio de docência na disciplina ECZ 7004 – Ecosistemas Marinhos e 
Conservação com CRE: 2. A aluna foi dispensada de realizar outro estágio de 
docência, pois a mesma está com contrato de profa. substituta na UFSC. O colegiado 
aprovou todos os estágios de docência; 6. Solicitações de auxílio – Profa. Natália 
relatou a solicitação de auxílio da aluna Denise Toneta em participar da disciplina de 
Metabolismo aquática, oferecida pela UFMG. A aluna solicita auxílio para passagem 
aérea. O colegiado decidiu aguardar o fechamento do saldo dos gastos de taxa de 
bancada dos professores do programa para ver da possibilidade de contemplar a 
solicitação; A profa. Malva encaminhou solicitação do prof. Mauricio Petrucio para 
auxílio de alimentação e hospedagem para a Profa. convidada Maria Manoela Moraes 
da Universidade de Évora (Portugal) para ministrar uma palestra aproveitando sua 
vinda para a UDESC/Lages; a palestra ocorrerá entre no dia 4 ou 5/11/13. O colegiado 
aprovou a solicitação de auxílio na forma de hospedagem e alimentação entre os dias 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E ZOOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

Programa de Pós Graduação em Ecologia 
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário. s/n. Sala 05, MIP, CCB.  

Córrego Grande, Florianópolis - Santa Catarina, Brasil. CEP: 88040-900 
Tel: +55 48 37212715 / e-mail: poseco@ccb.ufsc.br 

 

 

4 e 6/11; 7. Solicitação de apoio ao VI SAPIS – Profa. Natália informa 
que a comissão organizadora do VI Seminário de Áreas Protegidas e Inclusão Social 
solicita o apoio institucional do PPG Ecologia. O colegiado aprovou o apoio; 8. Bolsa 
PEC/PG – Profa. Natália informou que um candidato à bolsa PEC/PG entrou em 
contato com a coordenação para receber uma carta de aceite do programa. Após 
discussões, o colegiado solicita que o candidato encaminhe um pré-projeto à 
coordenação; 9 . Solicitação de Banca de mestrado – profa. Malva relatou a 
solicitação de banca examinadora de mestrado da aluna Aline Tomazi, composta 
pelos Profs. Drs. Tânia Castellani, presidente e orientadora – ECZ/CCB/UFSC, Luiz 
Roberto Leal – Depto. de Biologia Geral/Instituto de Biologia/UFF, Nivaldo Peroni – 
ECZ/CCB/UFSC e Rafael Trevisan – BOT/CCB/UFES como membros titulares e 
Profa. Dra. Natália Hanazaki – ECZ/CCB/UFSC como membro suplente. Data da 
defesa: 27/09/13. O colegiado sugeriu que o prof. externo ao programa apresente uma 
palestra no dia 27, pela manhã e faça a visita de campo no dia 28, sábado, para 
retornar no dia 29, domingo; 10.  Outros Assuntos – Nada foi tratado. Não tendo 
nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião às 17:15h e eu, Joice Ferrari da 
Costa lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada por mim e pelos 
presentes.  
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