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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 08/2019/PPGECO DO COLEGIADO DELEGADO DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 03/06/2019, CONVOCADO PELO

EDITAL N' 08/2019/PPGECO-UFSC
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Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 14h, na sala SIPG211 da
Secretaria Integrada dos Programas de Pós-Graduação do CCB, reuniu-se o Colegiado
Delegado do Programa sob a presidência do Prof.' Andrea Santarosa Freire e com a
presença dos Professores Bárbara Segal Ramos, Paulo César de Azevedo Simões Lopes e
Renato Hajenius Aché de Freitas. Havendo quórum, a Prof.' Andrea Santarosa Freire iniciou
a reunião. l. Informes: a. Os recursos PROAP já foram liberados para o uso e o PPGECO
recebeu um valor aproximado de R$ 47.000,00; b. A Coordenação deverá enviar os 4
produtos mais relevantes do Programa, até 18 de junho, a partir da lista que cada docente
fornecer, para abastecer o Seminário meio termo da Área Biodiversidade CAPES (16 de
agosto); 2. Aprovação da Ata de 06/05/2019. Ata aprovada; 3. Solicitação de Banca: a.
Doutorando Renan Lopes Paitach solicita banca para qualificação da tese para 14/06/2019 às
13:00h. Banca aprovada; b. Doutorando Andrei Langeloh Roos banca para qualificação da
tese para 13/06/2019 às 14:00h. Banca aprovada; 4. Solicitação de Estágio de docência. a.
Doutorando Michel Tadeu R. N. de Omena solicita estágio de docência na disciplina ECZ7028
para 2019/2. Aprovado OI crédito para esta solicitação; 5. Solicitação de Dispensa de
Estágio Docência: a. Doutorando Erik Zittermann Dias de Azevedo solicita dispensa da
disciplina estágio de docência. Após análise da documentação apresentada (docente
contratado da UDESC - Laguna), o Colegiado aprovou a dispensa na disciplina de Estágio de
Docência; 6. Criação de Disciplina - Relatoria: Professor Renato: a. Prof.' Michele de Sá
Dechoum solicita criação da disciplina "Conservação da Biodiversidade no Antropoceno"
com carga horária de 30 horas-aula/02 créditos a ser ofertada pela primeira vez em 2019/2
Disciplina aprovada; 7. Alteração de Disciplina: a. Prof. Carlos F. D. Gurgel solicita um
aumento de 02 para 03 créditos na disciplina já existente: "Capacitação na Elaboração de
Artigos Científicos em Língua Inglesa". Alteração de créditos aprovada; 8. Solicitação para
Cursar Disciplina em Outro Programa. a. Mestranda Larissa Dalpaz solicita cursar disciplina
Ecologia de Comunidades e Ecossistemas na UFJF. A aluna Larissa Dalpaz de Azevedo esteve
ausente em 16 horas da disciplina Ecologia de Comunidades e Ecossistemas, ministrada pela
Professora Malva Hernandez, Maurício Petrucio e Sérgío Floeter. A ausência foi justificada
pela aluna devido a imprevistos ocorridos durante o trabalho de campo de sua dissertação
de mestrado, embarcada em navio de pesquisa. De acordo com a Resolução CUn 95-2017,
Art.50, " A frequência é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% da carga horária
programada, por disciplina ou atividade. O estudante que obtiver frequência, na forma do
caput deste artigo, fará jus aos créditos correspondentes às disciplinas ou atividades, desde
que obtenha nota para aprovação". Como a disciplina tem 60 horas, mesmo que a aluna
estivesse presente durante o restante do semestre, ela completaria 44 horas em sala de
aula, ao invés de 45 horas (75% de presença). Devido a essa diferença de l hora, a Prof.'
Malva informou à aluna que ela seria reprovada. Ao longo de dois meses, diante do fato que
a) a aluna esteve ausente por imprevistos de seu trabalho de campo, e b) a reprovação
levaria ao cancelamento da bolsa e impedimento da defesa da dissertação no prazo, foram
discutidas alternativas para compensar a ausência de l hora e/ ou compensar o aprendizado
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do conteúdo de uma disciplina obrigatória. Não houve consenso entre os professores da
disciplina sobre a necessidade e forma de compensar essa ausência. Por sugestão da Prof.'
Malva e anuência do Prof. Sérgio, a aluna localizou uma disciplina condensada de Ecologia
de Comunidades na UFJF e solicitou cursar a disciplina para compensar a ausência na
disciplina da UFSC. O Colegiado deliberou que essa alternativa traria um ónus psicológico,
financeiro e de tempo muito grande em relação ao pouco tempo que excedia 25 % de
ausência (l hora). Além disso, os professores não informaram como a participação da aluna
na disciplina da UFJF seria contabilizada na avaliação ao final da disciplina da UFSC. Sendo
assim, foi convocada uma reunião extraordinária para discutir a situação da Larissa na
disciplina de "Ecologia de Comunidades e Ecossistemas", na qual os Profs. Malva, Mauricio e
Sérgio foram convidados a participar; 9. Nova Composição do Colegiado Delegado: a. Item
retirado de pauta; 10. Prorrogação de Prazo: a. Mestranda Samara Leopoldino Danielski
solicita prorrogação de prazo pelo período de 45 dias. O Colegiado aprovou OI mês de
prorrogação, a contar a partir de 28/08/2019; b. Mestrando Thiago Matheus J. Fiuza solicita
prorrogação de prazo pelo período de 03 meses. O Colegiado aprovou 02 meses de
prorrogação, sugerindo para que o orientador, juntamente com o aluno, redimensione o
trabalho para que o mestrando possa defender dentro deste prazo; c. Doutoranda Michelle
das Neves Lopes solicita prorrogação de prazo pelo período de 03 meses. O Colegiado
aprovou 02 meses de prorrogação; 11. Relatório de Andamento das Atividades: a.
Doutoranda Alessandra Paula Carneiro solicita aprovação de seu relatório de andamento das
atividades. Relatório aprovado; 12. Outros Assuntos: a. Com relação aos alunos do professor
Paulo Pagliosa, a coordenação agendará com ele, uma reunião, assim que o mesmo retornar
ao Brasil; b. Edital de Jovem Talento - PRINT: A Professora Andrea informou que a inscrição
do Dr. Maurício Cantor foi indeferida, pelo fato do candidato não atender ao intervalo de
tempo que ele deveria estar residindo fora do país; c. Edital PVE - PRINT: O PPGECO recebeu
duas inscrições para este edital, sendo do Prof. José B. Barufi e do Prof. Fábio G. Daura-
Jorge. Ambos concorrem na categoria Junior; d. Demanda Social: O PPGECO sugeriu 03 listas
- ampla concorrência, afro descendentes e demanda social. Será realizada palestra día 17/06
às 16h com representante da SAAD para tirar dúvidas sobre o assunto; e. Site do PPGECO: A
Prof.' Andrea busca sugestões para aprimorar o site do Programa no que diz respeito ao
idioma inglês. Não tendo nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião às 16h35min e
eu. Mana Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada pelos
presentes. Florianópolis, 03 de junho de 2019.

Prof.' Dr.' Andrea Santarosa Freire (Coordenadora)

Prof. Dr. Paulo César de Azevedo Simões Lopes

Prof.' Dr.' Bárbara Segar Ramos
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Prof. Dr. Renato Hajenius Aché de Freitas


