
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 08/PPGECO/2015 DO COLEGIADO DELEGADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 10/08/2015, CONVOCADO PELO 
EDITAL Nº 08/PPGECO-UFSC/2015. 
Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14:00 h, na sala de reuniões 1 

da Pós-ECO, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa sob a presidência da Prof. Nivaldo 2 

Peroni, com a presença dos Profs. Bárbara Segal Ramos, Sérgio Floeter, Paulo César de 3 

Azevedo Simões, Tânia Tarabini Castellani e pelo representante discente Lucas Nunes 4 

Teixeira. Às 14h15min, havendo quórum, o Prof. Nivaldo iniciou a reunião: 1. Informes: a) O 5 

prazo de entrega dos Relatórios de Andamento das Atividades ainda não finalizou e após 6 

esta data os mesmos serão analisados; b) O prof. Nivaldo informou aos membros do 7 

Colegiado sobre a mudança da sala Pós-Eco para um novo LAMEB; c) A profa. Bárbara 8 

apresentou um relatório sobre o evento SAPECO, informando a todos os presentes, o 9 

andamento do evento e o desempenho dos alunos. Este relatório será levado, também, à 10 

Reunião do Pleno; d) A nova sala “biblioteca” do Programa foi apresentada aos membros do 11 

Colegiado; e) Professor Nivaldo informou que, agora, o PPG Ecologia possui uma página no 12 

Facebook que será utilizada como uma ferramenta para divulgação de informações e 13 

notícias para todos os interessados. 2. Apreciação e aprovação das atas de 06/07/2015 e 14 

13/07/2015: As duas atas foram aprovadas nesta reunião. 3. Solicitação de Banca: a) Wilson 15 

Antônio Weis solicita banca de qualificação de doutorado. O colegiado aprovou esta banca 16 

mediante troca dos membros: Kalina Manabe Brauko passa a ser membro suplente e 17 

Leonardo Sandrini-Neto, membro titular; b) Larisse Faroni-Perez solicita banca para defesa 18 

de projeto de doutorado. A solicitação foi verificada e apreciada pelo Colegiado do PPG; c) 19 

Vanessa F. de Carvalho solicita banca para defesa de projeto de doutorado. Solicitação 20 

aprovada pelo Colegiado. 4. Solicitação de Prorrogação: a) A doutoranda Sofia Zank solicita 21 

prorrogação de 2 meses para a defesa da sua tese de doutorado. Solicitação aprovada pelo 22 

Colegiado; b) O doutorando Eduardo Vetromilla Fuentes solicita prorrogação de 5 meses 23 

para a defesa da sua tese de doutorado. O colegiado aprovou esta prorrogação, mas solicita 24 

que o aluno ateste um acompanhamento médico. 5. Outros assuntos: a) Qualificação de 25 

Doutorado de Anderson Antônio Batista. A documentação apresentada pelo aluno será 26 

submetida aos membros da banca Bárbara Segal Ramos, Paulo César de Azevedo Simões 27 

Lopes e Fábio Gonçalves Daura Jorge e voltará a ser analisada em uma próxima reunião; b) O 28 

prof. Nivaldo relatou sua participação na avaliação de área de Biodiversidade na CAPES, 29 

informando sobre as mudanças na Avaliação; c) Sofia Zank solicita banca de doutorado. Esta 30 

solicitação foi aprovada pelos membros do colegiado. Não tendo nada mais a tratar, o 31 

presidente encerrou a reunião às 17:00h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente 32 

ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 10 de agosto de 2015. 33 
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