
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/PPGECO/2015 DO COLEGIADO DELEGADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 06/04/2015, CONVOCADO PELO 
EDITAL Nº 02/PPGECO-UFSC/2015. 
Ao sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14:00h, na sala de reuniões da 1 

Pós-ECO do Centro de Ciências Biológicas, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa sob 2 

a presidência do Prof. Nivaldo, com a presença dos Profs. Malva Hernandez, Barbara Segal 3 

Ramos e pelo representante discente Lucas Nunes Teixeira. Às 14h00min, havendo quórum, 4 

o Prof. Nivaldo iniciou a reunião: 1. Informes: a) Disponibilização Verba PROAP: Foi 5 

informado que o PPG recebeu R$ 132 mil reais de verba e mais R$ 11 mil referente a bolsa 6 

PNPD do Eduardo Giehl e este valor será repassado para seu projeto para uso entre os pós 7 

doutores do PPGECO.  b) Comissão PROPG sobre padrão de edital de M/D: Foi informado 8 

aos presentes que a PROPG designou uma comissão para criar padrão de edital de seleção 9 

para os PPGs da UFSC, e que estes parâmetros deverão balizar a elaboração dos próximos 10 

editais do PPGECO. c) Critérios para implementação de bolsas ser sócio-econômico: Foi 11 

informado que o critério para implementação de bolsas de estudos precisa ser sócio 12 

econômico e não ordem de colocação. d) Esta semana é o prazo final para encaminhar os 13 

dados consolidados de 2013 no Sucupira e o Coordenador junto com um bolsista contratado 14 

para esta finalidade estão finalizando a entrada de dados. e) Recursos PROAP: Houve 15 

flexibilização do gasto e agora pode enviar alunos de mestrado para congressos no exterior 16 

ficando a critério do PPG como irá gastar seus recursos recebidos. f) As bolsas PNPD que não 17 

forem implementadas até 15/04/2015 será redistribuído dentro da UFSC. g) O PPG deve 18 

mostrar interesse de recebe alunos através de bolsas PECPG: estes não precisam participar 19 

de seleção (prova): se ele recebeu carta de aceite de seu orientador ele tem direito a vir sem 20 

prova porque é por solidariedade e não por mérito. 2. Solicitação de Banca: a) Graziele 21 

Oliveira Batista solicita banca de mestrado para 30/04/2015 as 14:00h – Banca aprovada, 22 

mudança de data para 08/05 as 14:00h na Sala Pós Eco; b) Anderson Antônio Batista solicita 23 

banca de qualificação para 02/04/2015 as 15:00h – Qualificação não aprovada pelo 24 

Colegiado, pois não foi pedido aprovação anteriormente e a atual está com data retroativa; 25 

c) Débora Monteiro Brentano solicita banca de qualificação para 30/04/2015 as 09:00h, a 26 

qual foi aprovada; d) Luis Carlos P. de Macedo Soares solicita banca de doutorado para 27 

27/04/2015 as 14:00h, a qual foi aprovado. 3. Solicitação de Estágio Docência: Foram 28 

analisados e aprovados os seguintes estágios de docência: a) Luísa Fontoura solicita Estágio 29 

na disciplina Zoologia de Vertebrados I; b) Isabela Zignani solicita Estágio na disciplina 30 

Conservação de Recursos Naturais; c) Ana Carolina Grillo Monteiro solicita Estágio na 31 

disciplina Ecologia Geral; d) Cecilia Elena Sanchez Dalotto solicita Estágio na disciplina Eco de 32 

Populações; e) Cintia Dalcuche Leal Martins solicita Estágio na disciplina Bio e sistemática de 33 

Algas, Fungos e Briófitas; f) Manuela Bernardes Batista solicita Estágio na disciplina Biologia 34 

e Sistemática de Algas, Fungos e Biófitas. Ambos aprovados pelo Colegiado do PPG. 4. 35 

Validação de Créditos: Lucas Nunes Teixeira solicita validação de 4 créditos ref. A disciplina 36 

Ecologia de Campo I. Solicitação aprovada pelos membros do Colegiado. 5. Solicitação de 37 

Coorientação: Isabela Zignani solicita coorientação do professor Paulo Cesar de A. Simões 38 

Lopes. Solicitação analisada e aprovada pelo Colegiado. 6. Acúmulo de Bolsa de Estudos 39 

com vínculo empregatício: a) Michelle das Neves Lopes solicita acumulo de bolsa com 40 

trabalho, porém, antes de ter bolsa ela já trabalha como professora, segundo a legislação 41 

não podemos oferecer bolsa para quem tem vínculo empregatício anteriormente. Desta 42 

forma, o Colegiado negou tal pedido baseado na legislação vigente. b) Solicitação de 43 

Reconsideração: Dannieli Herbst  solicita reconsideração referente a negativa de ter vínculo 44 

empregatício e bolsa, porém o Colegiado negou tal solicitação, já que não foram 45 

apresentados fatos novos na reconsideração. 7. Relatório de andamento de atividades – 46 

doutorado: A professora Malva Medina foi a relatora do processo e aprovou ambos os 47 

relatórios apresentados, conforme segue: Cintia D. Leal Martins – 36 meses; Yve E. A. 48 

Gadelha – 36 meses; Cristina Barbosa – 36 meses; Patricia Menegaz de Farias – 36 meses; 49 

Mariana C. Hennemann – 36 meses; Débora Monteiro Brentano – 24 meses; Anaide 50 

Wrublevski Aued – 24 meses; Manuela Bernardes Batista – 24 meses; Wilson Antônio Weis – 51 



24 meses, recomendando ao colegiado uma reunião com os alunos Wilson Antonio Weis e 52 

Yve E. A. Gadelha para pedido de esclarecimentos. 8. Analise pedido aceite de pós 53 

doutorando: a) José Salatiel Rodrigues Pires solicita matrícula no PPG referente ao período 54 

de 24 de março de 2014 a 23 de março de 2015 no qual foi pós-doc do PPG. Colegiado 55 

reconhece que ele apenas não tinha matrícula, mas o reconhece como estagiário pos 56 

doutoral no PPG e será solicita matrícula retroativa ao mesmo. b) Pedro Giovâni da Silva 57 

aprovado em primeiro lugar no Edital 001/PPGECO/2015 solicita matrícula como pós-doc no 58 

PPG. Colegiado aceitou o Pós-doc para fins de continuidade de estudos pelo período de 01 59 

de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2017. Desta forma, será solicitado matrícula do pós-60 

doc. 9. Solicitação Doutorado Sanduiche: Patrícia Menegaz de Farias solicita autorização 61 

para ir ao México. Foi aprovado que a doutoranda faça a segunda parte de seu sanduiche no 62 

México, a mesma ficará no sanduiche de 10/07/2015 a 10/12/2015. Ela levará consigo sua 63 

bolsa FUMDES. 10. Outros assuntos: a) Definição data pedido de compras – Sugestão: 64 

30/06/2015: Colegiado aprovou tal prazo para enviar seus pedidos de compras. b) 65 

Solicitação de Pagamento de Taxa de Publicação do PD Pedro Giovâni da Silva: Solicitação 66 

aprovada. c) Auxílio para impressão da versão final dissertação ou tese – será definido o 67 

valor e informado. Não tendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 15:50h 68 

e eu, Rebeca S. F. de Moura Andrade, lavrei a presente ata que sendo aprovada, será 69 

assinada por mim e pelos presentes.  70 
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