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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 

REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012. 

Aos dezenove dias de abril de dois mil e doze, na sala de reuniões da Ecologia reuniu-se o Colegiado 
Delegado do PPG em Ecologia presidido pela Profa. Natalia Hanazaki, com a presença dos professores 
Malva Medina-Hernández, Paulo César A. Simões Lopes, Selvino Neckel de Oliveira, Maurício Mello 
Petrucio e Nivaldo Peroni e o representante discente Takumã Machado Scarponi.  Às 14:15h havendo 
quorum a Profa. Natalia iniciou a reunião, com a seguinte pauta:  1. Alunos com situação de orientação 
informal, 2. Outros assuntos. ITEM 1: A aluna Erica Naomi Saito (tema da dissertação: espécies 
ameaçadas) teve seu projeto de pesquisa na seleção assinado pela Profa. Malva, mas durante o ano de 
2011 quem aceitou a orientação foi o Prof. Benedito, embora a mudança de orientação não tenha sido 
formalizada. Após extensas discussões o colegiado indeferiu a solicitação da aluna e manteve a 
orientação em nome da Profa. Malva. A aluna e a orientadora, em concordância com o prof. Selvino, 
devem encaminhar ao colegiado solicitação de co-orientação do prof. Selvino. A aluna de mestrado 
Caroline Angri (tema da dissertação: comportamento de anfíbios) teve seu projeto de pesquisa 
assinado pela Coordenação anterior do PPG e atualmente está vinculada ao PPG sob orientação do 
Prof. Danilo Wilhelm Filho. Após discussões o colegiado aprovou que a orientação deverá ser feita pela 
profa. Malva, devido a sua afinidade com o tema da dissertação (comportamento animal). A aluna e a 
orientadora, em concordância com o prof. Selvino, devem encaminhar ao colegiado solicitação de co-
orientação do prof. Selvino. Quanto ao aluno de mestrado André Ambrosio de Assis (tema da 
dissertação: interação entre insetos e anfíbios) teve seu projeto de pesquisa assinado pela 
Coordenação anterior do PPG e atualmente está vinculada ao PPG sob orientação do Prof. Benedito. 
Após discussão foi decidido que a orientação deve ser mantida com o prof. Benedito, devido a afinidade 
com o tema da dissertação (interações ecológicas envolvendo insetos). O aluno e o orientador, em 
concordância com o prof. Selvino, devem encaminhar ao colegiado solicitação de co-orientação do prof. 
Selvino. Quanto ao aluno de mestrado Douglas Lemos Farias (tema da dissertação: efeito de borda 
em comunidades de anfíbios) teve seu projeto de pesquisa assinado pela Coordenação anterior do PPG 
e atualmente está vinculada ao PPG sob orientação do Prof. Danilo. Após discussão o colegiado 
aprovou que a orientação deverá ser feita pelo prof. Nivaldo Peroni, devido à existência de projeto de 
pesquisa conjunto dos profs. Selvino e Nivaldo sobre parcelas permanentes para avaliação da 
comunidade vegetal e de anfíbios a elas associadas. O aluno e o orientador, em concordância com o 
prof. Selvino, devem encaminhar ao colegiado solicitação de co-orientação do prof. Selvino. ITEM 2. 
Outros assuntos: ficou decidido que a partir desta data a coordenação do PPG em hipótese alguma 
assinará documentos para inscrição em processo seletivo para o mestrado ou doutorado de candidatos 
sem orientador já credenciado no programa. Os orientadores que aceitarem candidatos ao mestrado ou 
doutorado devem conduzir tais orientações dentro de suas linhas de pesquisa estabelecidas. Nada mais 
havendo a tratar, a Profa. Natalia Hanazaki encerrou a reunião às 16:05h 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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