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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO 

DIA 11 DE ABRIL DE 2012. 

 

Aos onze dias de abril de dois mil e doze, na sala de reuniões da Ecologia reuniu-se o Colegiado do 
PPG em Ecologia presidido pela Profa. Natalia Hanazaki , com a presença dos professores Malva 
Medina-Hernández, Paulo Simões e Nivaldo Peroni e o representante discente Eduardo V. Fuentes.  Às 
08:15h havendo quorum a Profa. Natalia iniciou a reunião, com a seguinte pauta:  1. Critérios de 
credenciamento e recredenciamento, 2. Calendário de reuniões do Colegiado Delegado, 3.Distribuição 
dos recursos PROAP para 2012, 4. Normas complementares do Doutorado, 5. Outros assuntos. ITEM I: 
Inclusão de pauta – SAPECO (04 a 06/06): mestrandos com ingresso em 2011 apresentarão 
resultados parciais (andamento dos projetos); mestrandos com ingresso em 2012 apresentarão projetos 
e doutorandos com ingresso em 2011 apresentarão projetos e resultados parciais se houver. O Prof. 
Benedito poderá coordenar o evento e foi designado que os doutorandos com ingresso em 2012 atuem 
no auxílio à organização da SAPECO. Para os mestrandos com ingresso em 2012 e doutorandos com 
ingresso em 2011 a entrega dos documentos escritos (projetos) será 29/06; para todos os alunos que 
apresentarão na SAPECO a entrega dos resumos será dia 21/05. O colegiado sugeriu alguns nomes de 
pesquisadores para serem convidados pela coordenação como avaliadores externos; ITEM II: Critérios 
de credenciamento e recredenciamento – após discussões o colegiado sugeriu algumas alterações 
nos critérios devendo o mesmo ser encaminhado para discussões no colegiado pleno a se realizar no 
dia 12/04, ITEM III: Calendário de reuniões do Colegiado Delegado -  02/04, 07/05, 11/06, 09/07 , 
06/08, 03/09, 08/10, 05/11,10/12. Toda entrega de documentação, a ser analisada pelo colegiado, 
deverá  ser encaminhada num  prazo de uma semana de antecedência, à secretaria para que a mesma 
possa ser discutida na reunião seguinte. Na reunião do dia 10/12 deverão ser apreciados os pedidos de 
pré-bancas, entregue pelos alunos na secretaria, juntamente com os exemplares das dissertações,  
ITEM IV: Distribuição dos recursos PROAP para 2012 – a coordenação fez uma estimativa de gastos 
previstos para 2012 com bancas, curso de campo e outras despesas fixas do PPG. Para 2012 ficaram 
definidos os valores de taxa de bancada de mestrado em R$ 400,00 e para doutorado R$ 600,00 por 
aluno. O uso da verba deve ser definida conjuntamente com o orientador, que decidirá, junto com seus 
orientandos, as prioridades para os seus alunos ou para o seu grupo de pesquisa/laboratório. O uso 
destes recursos deve ser feito até o final do mês de setembro. Para utilização dessa verba entre os 
meses de outubro a dezembro o aluno, com anuência do orientador, deve manifestar interesse e 
detalhar quais despesas serão efetuadas até o final do mês de setembro. Um valor de cerca de R$ 
3000,00 e o saldo não utilizado até o final do mês de setembro serão destinados ao estimulo de 
prioridades para publicação conjunta com egressos e discentes matriculados, como verba para tradução 
de artigos e pagamento de taxas de publicação em periódicos qualificados (>B1), ITEM V: Normas 
complementares do Doutorado – o colegiado discutiu as normas e o mesmo documento será 
apreciado no colegiado pleno, ITEM VI: Assuntos gerais – a) Reunião extraordinária do Colegiado 
Delegado: dia 14/04 às 14h, com pauta única a resolução da situação dos alunos com orientação 
informal. b) Consulta de vaga para prof. Titular vinda pela PRPG. Nada mais havendo a tratar, a Profa. 
Natália Hanazaki encerrou a reunião às 11:05h e eu, Joice Ferrari da Costa lavrei a presente ata que, 
sendo aprovada, será assinada por mim e pela Srª. Presidente.  
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