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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 15/2018/PPGECO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA
DE POS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 06/12/2018, CONVOCADO PELO EDITAL Ne
15/2018/PPGECO-UFSC.
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Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 17h, na sala SIPG211 da Secretaria
Integrada dos Programas de Pós-Graduação do CCB, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa
sob minha presidência, Prof. Fábio Gonçalves Daura Jorge, e com a presença dos Professores Paulo
César de Azevedo Símões Lopes, Nivaldo Peroní, Bárbara Segar Ramos, Andrea Santarosa Freire,
Renato H. Aché de Frestas e a representante discente Graziela Dias Blanco. Havendo quórum, iniciei a
reunião com pauta única: 1) Avaliação e deliberação de solicitação de recurso referente ao
Processo Seletivo 01/2018/PPGECO: A Professora Andrea Freire, presidente da Comissão de Seleção
2018, apresenta o caso, resumido como segue: em 04/]2/20.28 o cana/bafo ao doutorado Gaba/e/
Sobres de Araujo, CPF ].28.955947-32, encaminha solicitação de recurso quanto a sua
desclassificação do processo seletíva porfalta de vaga do orientador. O candidato argumenta que o
programa está com vagas ociosas e que o Professor Cardos Frederico Gurgel se disponibilizou a
orienta-lo, solicitando assim, revisão de sua desclassificação. Após descrição do caso e \eitura da
solicitação de recurso, o colegiado consultou o Edital do processo de seleção (neO1/2018/PPGECO) e
considerou os seguintes pontos para deliberação: 1) no item 1.1 está estabelecido que para o
primeiro semestre de 2018 serão oferecidas até 10 vagas de doutorado, correspondendo aos
primeiros classificados no Processo de Seleção, Qbgdgçg!!dQa disponibilidade de vagas oferecidas
!QLprQ@ssor orientador. Diz ainda que ite de não completar o

nÉnlela.máxima.dg.vggg$ Nota-se que o presente processo de seleção repetiu prática recorrente de
processos anteriores, de restringir o limite de l vaga por orientador, como estratégia para balancear
o número de orientações entre docentes, sendo este um critério relevante para Avaliações da CAPES.
O número de vagas por orientador é apresentado explicitamente em tabela ainda no item 1.1. 2) no
item 1.2 o Edital díz que, após o preenchimento das yggas de
!pe$!rêde e havendo demanda qualificada, existe a

preenchimento de vagas

eçle$gg.de..mes!!ade, obedecendo-se a ordem de classificação de todos os candidatos. Fica explícito
que esta é uma prática aplicada êpella& excepcionalmente e apenas em nível mestrado.

Adicionalmente, destaca-se que em processos anteriores sempre se avaliou cuidadosamente o uso
deste procedimento, para garantir que o mesmo não prejudicasse outros candidatos envolvidos.
Assim, seguindo os itens supracítados do Edital, o Colegiado Delegado deliberou por INDEFERIR o
recurso do Candidato, pela limitação de vaga do potencial orientador e por não estar previsto em
edital a possibilidade de remanejamento de vagas entre orientadores para nível doutorado. Não
tendo nada mais a tratar, encerrei a reunião e eu, Fábío Gonçalves Daura Jorge, lavrei a presente ata
que sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 06 de novembro de 2018.
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Prof. Dr. Nivaldo Peroni.
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Prof. Dr. Renato Hajenius Aché De Frestas.

Representantes Discentes

G raziela Dias Blanco


