
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/PPGECO/2016 DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 02/05/2016, CONVOCADO PELO 2 

EDITAL Nº 004/PPGECO-UFSC/2016. 3 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 16:00h, na sala de reuniões 4 

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

Peroni, subcoordenador Fábio Gonçalves Daura Jorge e com a presença dos Profs. Paulo 6 

César de Azevedo Simões Lopes e Renato Hajenius Aché de Freitas. Às 16h00min, havendo 7 

quórum, o Prof. Nivaldo Peroni iniciou a reunião: 1. Informes: a) Atas de defesa e outros 8 

informes reunião da PROPG: ata de defesa não comprova titulação; b) Recursos 9 

Financeiros: Ainda sem perspectivas; c) Procedimentos de banca (membro externo para 10 

doutorado): Foi informado que a PROPG faz o pagamento de 1 membro externo referentes 11 

à passagens e diárias para participação em bancas de doutorado; d) SAPECO: a SAPECO 12 

acontecerá no período de 04 a 06 de julho de 2016; e) PROPG solicita que divulguem via 13 

edital os critérios de implementação de cotas de bolsas, pois o critérios deve ser 14 

preferencialmente social; f) Abertura Edital Doutorado na metade do ano > será consultado 15 

os professores sobre a quantidade de abertura de vagas e só poderá abrir vaga quem não 16 

tiver pendências com o programa. Estas pendências serão melhor definidas pela comissão 17 

de mestrado e doutorado; g) Comissão de seleção e de critérios para abertura de vagas: O 18 

prof. Fábio continua como membro e convidará os professores do Programa: Natalia, Marina 19 

Hirota e Maurício. Após serem convidados e demonstrarem interesse, será elaborada a 20 

portaria; 2. Apreciação e aprovação das atas de 04/04/2016 e 25/04/2016: atas analisadas 21 

e aprovadas; 3. Solicitação de Pré-Banca: a) Denise Tonetta solicita aprovação de sua pré-22 

banca. Solicitação aprovada; b) Renata Calixto Campos solicita aprovação de sua pré-banca. 23 

Aprovado; 4. Solicitação de Estágio de Docência: a) Mestranda Tuane Ribeiro Teixeira 24 

solicita estágio docência para 2016.1 com dois créditos. Solicitação aprovada; b) Thiago 25 

Gomes solicita estágio retroativo de 2015.2 (item retirado de pauta); c) Doutoranda Vanessa 26 

Freire de Carvalho solicita reanálise de estágio docência – 2016.1. Aprovado 2 créditos 27 

referente ao estágio; d) Amanda F. Cerveira solicita reanálise de estágio docência – 2016.1. 28 

Solicitação aprovada, será concedido 1 créditos referente ao estágio docência; e) Wilson A. 29 

Weis solicita reanálise de estágio docência – 2016.1. Aprovado 2 créditos; f) Wilson A. Weis 30 

solicita reanálise de estágio docência – 2014.1. Estágio docência retroativo de 2 créditos foi 31 

aprovado; g) Joice Elisa Klug – 2016.1. Aprovado 1 crédito; 5. Solicitação Final Pós-doc: 32 

Relator: Prof.Renato: a) Nathan dos Santos Debortoli: após análise de seu relatório final 33 

será solicitado que detalhe os resultados obtidos no pós-doutorado. Desta forma, o assunto 34 

retornará quando recebermos o relatório; 6. Solicitação de Banca: a) Doutoranda Mariana 35 

Beatriz Paz Otegui solicita banca de doutorado. Solicitação foi aprovada, porém, será 36 

solicitado o preenchimento do formulário de banca disponível no site do PPG. Foi aprovada a 37 

lista de nomes para compor a banca, mas deve dar preferência pelos Drs Paulo Lana e Sergio 38 

Netto (como membros externos). Além disso, não foi necessário abrir exceção para defesa 39 

sem artigo, pois foi considerado o parecer do editor para o primeiro artigo; b) Mestranda 40 

Luisa Foutora solicita banca para 30/05/2016. Após análise, o Colegiado solicita a troca 41 

Mariana Bender pelo Prof. Renato Freitas, pois a Mariana é pós-doc do PPG e não membro 42 

interno; c) Doutorando André S. Rovai solicita banca para 08/06/2016. Solicitação 43 

indeferida, pois falta comprovante de submissão de artigo; 7. Solicitação de Prorrogação da 44 

Doutoranda Yve Eligier Alves Gadelha de 2 meses: aprovado até 31/07/2016; 8. Outros 45 

Assuntos: a) Relatório de Andamento de Atividades: i) Victor Michelon Alves; ii) Bárbara 46 

Santos Menezes; iii) Dannieli F. H. Gerhardinger; iv) Juliano Bogoni. Relatórios foram 47 

encaminhados ao Prof. Renato para análise e aprovação. Não tendo nada mais a tratar, o 48 

presidente encerrou a reunião às 17:30h e eu, Rebeca Andrade, lavrei a presente ata que 49 

sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 02 de maio de 2016. 50 
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