
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/PPGECO/2016 DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 04/04/2016, CONVOCADO PELO 2 

EDITAL Nº 002/PPGECO-UFSC/2016. 3 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 14:00h, na sala de 4 

reuniões da Pós-ECO, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa sob a presidência do 5 

Prof. Nivaldo Peroni, com a presença dos Profs. Paulo César de Azevedo Simões Lopes, 6 

Renato Hajenius Aché de Freitas e Tânia Tarabini Castellani. Às 14h15min, havendo quórum, 7 

o Prof. Nivaldo Peroni iniciou a reunião: 1. Informes: a) Envio Sucupira: Foi enviado em 8 

28/03/2016 os dados da plataforma sucupira referente ao ano de 2015; b) Situação 9 

Financeira: Ainda não temos novidades referente a verba PROAP, será informado a todos 10 

quando recebermos qualquer informação; c) Situação Bolsas: Foi informado referente ao 11 

recolhimento de cotas de bolsas CAPES-DS não implementadas; 2. Apreciação e aprovação 12 

da ata de 07/03/2016: Ata aprovada e assinada; 3. Solicitação de Prorrogação de Prazo: a) 13 

Mestranda Naomi Silveira Lastrucci solicita prorrogação de 03 meses para sua defesa. 14 

Solicitação indeferida, pois a aluna está com uma prorrogação até 08 de junho de 2016, 15 

aprovada em reunião do Colegiado de 07/12/2015; 4. Solicitação de Estágio de Docência: a) 16 

Doutorando Anderson A. Batista solicita estágio docência para 2016.1. Solicitação aprovada; 17 

b) Doutorando Wilson A. Weis solicita estágio docência retroativo de 2014.1 e para 2016.1. 18 

Solicitação indeferida, pois falta o cronograma com a participação do aluno nas disciplinas, 19 

será solicitado tal cronograma; c) Mestranda Amanda F. Cerveira solicita estágio para 20 

2016.1. Solicitação indeferida, pois o formulário está incorreto e falta o cronograma com a 21 

participação da aluna na disciplina, será solicitado novo formulário a aluna; d) Mestranda 22 

Gabriela G. Orofino solicita estágio para 2016.1. Aprovado; e) Mestranda Macarena Agrelo 23 

solicita estágio para 2016.1. Aprovado; f) Doutoranda Carolina B. Abreu solicita estágio para 24 

2016.1. Aprovado; g) Doutorando Vitor M. Alves solicita estágio para 2016.1. Aprovado; h) 25 

Doutoranda Anaíde W. Aued solicita estágio para 2016.1. Aprovado; i) Doutoranda Vanessa 26 

F. Carvalho solicita estágio para 2016.1. Solicitação indeferida. Foi questionado pelo 27 

Colegiado a quantidade de créditos (foram solicitados 3 créditos) e solicitado um 28 

cronograma com a participação da aluna que justifique a carga horária; 5. Solicitação de Pré-29 

Banca: a) André Rovai solicita aprovação de sua pré-banca. Aprovada; 6. Solicitação de 30 

Matrícula como aluno convênio: Susana Méndez Gerardo, aluna convênio da Profa. Malva, 31 

solicita matrícula no PPG, a mesma permanecerá na UFSC de abril a junho de 2016. 32 

Solicitação aprovada; 7. Solicitação de Estágio Pós-Doutoral: a) Pedro G. da Silva enviou 33 

relatório, solicitado anteriormente pelo Colegiado, com sua participação efetiva no PPG. 34 

Todos ficaram cientes e o relatório foi aprovado; b) Michele Dechoun solicita prorrogação 35 

de sua matrícula por um ano, pelo período de abril de 2016 a março de 2017. Prorrogação 36 

aprovada; c) Nathan dos Santos Debortoli solicita finalização do estágio pós-doutoral, o pós-37 

doc permaneceu no PPG pelo período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016. Relatório final 38 

aprovado. Será solicitado o certificado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação; 8. Validação de 39 

Disciplinas: a) Giulia B. Costa solicita validação das disciplinas cursadas durante o mestrado 40 

no PPGFAP, foram validados 13 créditos referente as disciplinas com aderência ao PPG; b) 41 

Carolina Bezamat solicita validação do solicita validação das disciplinas cursadas durante o 42 

Mestrado para o Doutorado. Aprovado; c) Gabriela G. Orofino solicita validação da disciplina 43 

Fundamentos de Microbiologia (BVE410010). Solicitação indefinida, pois a disciplina não se 44 

relaciona com seu âmbito de estudo atual; 9. Outros Assuntos: a) Relatório de Andamento 45 

de Atividades: Assunto retirado de pauta, pois falta alguns alunos entregarem; b) Liberação 46 

artigo para solicitação do diploma de Graziele Oliveira Batista. O Prof. Nivaldo, orientador 47 

da aluna, se compromete a submeter o artigo em dois meses a contar desta reunião. 48 

Justificou o pedido pois  a aluna necessita do diploma para apresentação em sua Instituição. 49 

Não tendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 16:00h e eu, Rebeca 50 

Andrade, lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes. 51 

Florianópolis, 04 de abril de 2016. 52 
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