
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E ZOOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 
 

Florianópolis, 07 de outubro de 2013              Resolução n° 04/PPGECO/2013 
 
  

A Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Ecologia, no uso de suas 
atribuições, estabelecidas no art. 9° do Regimento Interno do Programa e em 
conformidade com o art. 48 do Regimento Interno do Programa e a Resolução N°°°° 
05/CUn/2010, de 27/04/2010, 
 
 RESOLVE: 

 
Regulamentar o aproveitamento de atividades definidas como trabalhos 

acadêmicos na forma de créditos para os alunos de mestrado e doutorado, em 
consonância com o previsto no Art 34, §2o da Resolução N° 05/CUn/2010 conforme 
descrito abaixo: 
 

1. Podem ser computados como créditos a atuação nas atividades listadas abaixo: 
 

a. Participação na organização e/ou ministração no Curso de Inverno de 
Ecologia do PPGEcologia; 

b. Participação como monitor do curso de Ecologia de Campo do 
PPGEcologia (para o caso de doutorandos que já cursaram a disciplina e 
que desenvolvam projetos junto aos alunos); 

c. Participação na Comissão Organizadora da SAPECO; 
d. Participação na Comissão Organizadora do Simpósio das Pós-

Graduações do CCB; 
e. Ministração de minicurso durante a SEPEX na área de Ecologia e/ou 

participação na SEPEX em atividade necessariamente vinculada à 
exposição do PPGEcologia; 
 

2. A atribuição de créditos será analisada pelo colegiado delegado, mediante 
solicitação do aluno e manifestação de ciência do orientador, contendo os 
respectivos comprovantes de participação com carga horária discriminada; 
 

3. Podem ser atribuídos de 1 a 2 créditos por atividade, utilizando a 
correspondência de 1 crédito para cada 15 horas de atividade; 

 
4. O limite máximo de créditos que podem ser atribuídos para atividades dessa 

natureza é de 2 créditos para o mestrado e 4 créditos para o doutorado; 
 

Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado delegado. 
 

 
Profa. Natalia Hanazaki 

Coordenadora do PPG em Ecologia 
Portaria nº 301/GR/2012 
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