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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11/2020/PPGECO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 04/08/2020, CONVOCADO PELO 

EDITAL Nº 11/2020/PPGECO-UFSC. 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 14h, reuniu-se via 1 

plataforma Conferência Web, o Colegiado Delegado do Programa sob a presidência do Prof.ª 2 

Andrea Santarosa Freire, com a presença dos docentes, Bárbara Segal Ramos, Paulo César de 3 

Azevedo Simões, Fábio Gonçalves Daura Jorge, Nei Kavaguichi Leite, Michele de Sá Dechoum 4 

e dos representantes discentes Bruno Henrique Vasconcelos e Larissa Dalpaz. Havendo 5 

quórum, a Prof.ª Andrea Santarosa Freire iniciou a reunião dando boas vindas aos novos 6 

representantes discentes Bruno Henrique Vasconcelos e Larissa Dalpaz. Colegiado discute 7 

sobre estágio docência e a Profa. Andrea informa que a CAPES não deu esclarecimentos e 8 

que a PROPG está em reunião hoje e pode dar alguma orientação. Profa. Bárbara sugere 9 

realizar uma reunião extraordinária antes do retorno das aulas para discutir esse assunto. A 10 

Prof.ª Andrea segue a reunião com a seguinte pauta: 1. Informes: Profa. Andrea retoma 11 

algumas questões da última reunião: a. O prazo para o preenchimento da Plataforma 12 

Sucupira de 2020 foi alterado para 31/03/2021 e o preenchimento dos produtos de 13 

destaque para 30/04/2021 e todas as modificações dos anos de 2017, 2018 e 2019 que 14 

estavam com o prazo até julho de 2021 foi alterado para novembro de 2021. b. Ficha de 15 

avaliação de projeto: Profa. Bárbara encaminha o último formulário utilizado no Programa 16 

como um exemplo. A coordenação ira’ criar um formulário novo de avaliação de projeto.   c. 17 

Comissões: Profa. Andrea apresenta proposta de alteração do documento da Comissão de 18 

Acompanhamento dos Alunos e após discussão ampla pelo Colegiado ficou decidido que o 19 

Colegiado Delegado acrescentará comentários ao texto e após isso solicitará àquela 20 

Comissão fazer a implementação. Comissão de Acompanhamento Financeiro: O programa 21 

não poderá participar do Edital CNPq, pois só tem duas bolsas e não se sabe o que 22 

acontecerá quando o prazo dessas bolsas encerrarem. Bolsa FAPESC: prorrogação de 3 23 

meses que pode ser solicitada no final do prazo da bolsa, mas a permanência das bolsas 24 

FAPESC no Programa após esse prazo é incerta. Recursos: programa está planejando o valor 25 

de taxa de bancada e os docentes devem começar a pensar sobre a utilização em saídas de 26 
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campos. Comissão de Acolhimento: Profa. Bárbara informa a necessidade de ter mais um 27 

docente na Comissão e sugere a Profa. Michele. Representantes Discentes comentam sobre 28 

a reunião com a Terapeuta Larissa convidada pela Comissão de Acolhimento. Colegiado 29 

discute sobre a atuação do Programa em questões de saúde mental no momento de 30 

pandemia e pós pandemia. Comissão de seleção: Previsão de seleção para o ano que vem. d. 31 

Levantamento de informações discentes/teses/ artigos/ bolsistas pós-doc publicado no site 32 

do PPG. e. Simpósio do CCB. Alteração de pauta: Profa. Andrea antecipa por solicitação do 33 

Prof. Paulo Simões o ponto de pauta nº7. 2. Composição de Colegiado Delegado: Prof. Paulo 34 

Simões por ter vínculo de voluntário não pode ter direito a voto no Colegiado conforme 35 

legislação da UFSC. Logo, é preciso indicar outro membro suplente. O Colegiado Pleno tinha 36 

sugerido a Profa. Marina, mas ela ainda não confirmou tal participação. 3. Aprovação da ata 37 

de 06/07/2020: ata aprovada por unanimidade; 4. Solicitação de banca de qualificação para 38 

doutorado: a. Doutorando Lucas Eugenio Fontana solicita aprovação da banca qualificação 39 

para doutorado: solicitação aprovada com seguintes alterações: a Profa. Aurea deve 40 

participar como suplente, pois não é credenciada, logo a Profa. Michele será a Presidente e o 41 

Prof. Nei será o professor titular. Colegiado discute sobre uma forma de documentar a 42 

qualificação e fica encaminhado que a Coordenação irá criar um formulário para avaliação 43 

da qualificação baseado no formulário de pré-banca.  b. Doutorando Michel Tadeu R. N. de 44 

Omena solicita aprovação da banca qualificação para doutorado: solicitação aprovada. 5. 45 

Solicitação prorrogação de prazo para submissão da dissertação junto à BU da doutoranda 46 

Larissa Dalpaz de Azevedo: solicitação aprovada. 6.Solicitação de troca de orientação: a. A 47 

Profa. Malva Isabel Medina Hernandez solicitam a troca de orientação da Doutoranda 48 

Mariah Wuerges para o Prof. Eduardo Giehl, relatando em oficio que a aluna e o Prof. 49 

Eduardo estão de acordo. Profa. Andrea informa que de acordo com o Regimento do 50 

Programa o Prof. Eduardo não pode assumir a orientação e segundo o Regimento da UFSC o 51 

aluno pode ficar sem orientador por 30 dias e em casos omissos o Colegiado deve resolver. 52 

Colegiado discute sobre o tema e sugere que o Prof. Eduardo siga como coorientador e que 53 

se faça uma consulta para definir outro orientador dentre os professores da linha de 54 

Ecossistemas terrestres. Profa. Andrea informa que há a previsão de que caso não seja 55 
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encontrado um orientador, a coordenação assume a orientação. Encaminhamento: 56 

aprovação da interrupção da orientação da Profa. Malva e 30 dias para definir o novo 57 

orientador após consultas. 7. Solicitação de pós-doc: a. Bernardo Flores solicita matrícula 58 

de pós-doutorado voluntário pelo período de 01/09/2020 a 31/08/2021: Colegiado é 59 

favorável à solicitação, mas solicita um ajuste no plano de trabalho sobre atuação no 60 

Programa.   8.Carta Proposta discentes: Profa. Andrea apresenta a carta na qual os alunos 61 

de doutorado, com assinatura apenas de Vitor de Carvalho Rocha solicitam a flexibilização 62 

do aceite e submissão de artigo para defesa da tese. Encaminhamento: A flexibilização será’ 63 

analisada individualmente, a exemplo do que já aconteceu com os outros discentes, 64 

independente da pandemia. 9. Outros assuntos: não houve. Não tendo nada mais a tratar, a 65 

presidente encerrou a reunião às 17h00min e eu, Juliana de Souza Corrêa, lavrei a presente 66 

ata que, sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 04 de agosto de 2020. 67 

 

Prof.ª Dr.ª Andrea Santarosa Freire (Coordenadora)_________________________________ 

Prof.º Dr. Fabio Gonçalves Daura Jorge (Subcoordenador) ___________________________ 

Prof.ª Drª. Bárbara Segal Ramos_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Michele de Sá Dechoum_____________________________________________ 

Prof.º Dr. Nei Kavaguichi Leite___________________________________________________ 

Prof.º Dr.º Paulo César de Azevedo Simões ________________________________________ 

Representação discente 

Bruno Henrique Vasconcelos __________________________________________________ 

Larissa Dalpaz______________________________________________________________ 
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