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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/2020/PPGECO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 06/07/2020, CONVOCADO PELO 

EDITAL Nº 10/2020/PPGECO-UFSC. 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14h, reuniu-se via plataforma 1 

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

Santarosa Freire, com a presença dos docentes, Paulo César de Azevedo Simões, Fábio 3 

Gonçalves Daura Jorge, Nei Kavaguichi Leite, Michele de Sá Dechoum e do representante 4 

discente Leonardo L. Ferraz de Campos. Havendo quórum, a Prof.ª Andrea Santarosa Freire 5 

iniciou a reunião com as boas vindas pra os novos membros do colegiado delegado, 6 

Professores Nei Kavaguichi Leite e Michele de Sá Deochum e para a Juliana, que irá substituir 7 

a coordenação da SIPG pelos próximos meses.  A Prof.ª Andrea segue a reunião com a 8 

seguinte pauta: 1. Informes: a. A Profa. Andrea comenta sobre a nova composição do 9 

Colegiado Delegado e fica definido que o Prof. Nei assumirá como membro titular deste 10 

colegiado e Profa. Michele como membro suplente; b. Reunião com a Câmara de Pós-11 

graduação e reunião do Comitê de Biodiversidade: CAPES antecipou o prazo da Plataforma 12 

Sucupira para 20/12/2020; além disso, CAPES estuda reduzir de 41 para nove comitês de 13 

áreas o que vai criar um problema muito grande para os programas; CAPES traz novos itens 14 

de avaliação e não vai permitir o ajuste das informações de 2017 e 2018. Prof. Fábio 15 

pergunta se a modificação das áreas é para esse quadriênio e a Prof.ª Andrea disse que não 16 

foi informado isso. O Credenciamento dos docentes sempre foi balizado pelos critérios 17 

quantitativos da CAPES e segundo a PROPG, os programas devem observar os critérios 18 

qualitativos atuais para o credenciamento e recredenciamento no próximo quadriênio. A 19 

PROPG vai se reunir no fórum de pró-reitores para levar essas preocupações ao Presidente 20 

da CAPES. O Comitê da Biodiversidade irá elaborar um documento de manifestação 21 

contrária a essa decisão. Em relação ao estágio docência, não há resposta da CAPES. Se a 22 

USFC aprovar o ensino remoto na graduação, o estágio docência poderá ser remoto. O 23 

Colégio aplicação pediu à Reitoria a volta por ensino remoto e foi aceito. Prof. Nei informa 24 

que o Colégio Aplicação já está se organizando para a volta. c. Reunião do Comitê de 25 

Biodiversidade: disponibilização de um passo a passo para o preenchimento suplementar até 26 
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31 de julho e para o preenchimento do ano 2020. Profa. Andrea pretende compartilhar o 27 

Sucupira de 2019 com o Programa e diante das mudanças e precisa da colaboração do 28 

Colegiado e do início da atuação da comissão de planejamento estratégico e autoavaliação 29 

do programa; Portaria 34: não será revogada mas devemos retomar a discussão do modelo 30 

de distribuição no início de 2021. d. Acompanhamento das comissões; Comissão de seleção: 31 

Prof. Michele pergunta sobre previsão de edital de Seleção. Profa. Andrea diz que terá 32 

seleção para a manutenção das bolsas e fluxo de alunos, mas a Comissão ainda não decidiu a 33 

data da seleção e do ingresso dos alunos.  A previsão da seleção por enquanto éno início do 34 

ano que vem. Comissão de Acompanhamento de alunos: Sistema PAI do PPGBTC e SIPG está 35 

em teste; mas outras funções, relativas a particularidades de cada programa a SETIC não tem 36 

como atender tão cedo; Representante Discente Leonardo comenta sobre a possibilidade de 37 

usar o Moodle. Prof. Fábio e Profa. Andrea concordam. Discussão ampla com os membros 38 

do Colegiado sobre o sistema de acompanhamento de alunos. Discussão sobre o papel do 39 

tutor. Será trazido em outra reunião o resultado de questionários e demais 40 

encaminhamentos; Comissão de divulgação: Profa. Michele informa que as solicitações de 41 

divulgação devem ser enviadas para o e-mail da divulgação (divulga.ppgeco@gmail.com) e 42 

esse e-mail é verificado nas segundas, quartas e sextas-feiras; Comissão da retomada: Profa. 43 

Andrea informa que foi feito o panorama da primeira disciplina que vai voltar e sugere 44 

começar a pensar em fazer algum evento que todos os alunos participem antes do retorno. 45 

A aula de yoga foi sugerida e a Profa. Andrea pensou em falar com a Profa. Bárbara da 46 

Comissão de acolhimento. Profa. Andrea lembra que em 2008 os professores apresentavam 47 

sua trajetória e coloca isso como sugestão de tema de live. Representante discente Leonardo 48 

propõe a ideia de discutir estrutura de artigo de Ecologia. Profa. Michele sugere iniciar com a 49 

apresentação da estrutura do programa. Repres. Discente acrescenta que deve apresentar 50 

as comissões. Profa. Michele levará esse assunto para a Comissão de divulgação e combinará 51 

com a Profa. Andrea a primeira apresentação para ser na próxima semana. 2. Aprovação da 52 

ata de 01/06/2020: ata aprovada por unanimidade; 3. Solicitação de prorrogação de prazo 53 

para entrega de trabalho final da Doutoranda Dannieli Firme H. Gerhardinger: Solicitação 54 

aprovada. 4. Solicitação de banca de projeto de doutorado: Doutoranda Thayusky da Penha 55 
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Corrêa solicita aprovação da banca de defesa pública de projeto de doutorado: Prof Andrea 56 

solicita um formulário de avaliação, que o Prof. Fabio vai recuperar nos arquivos antigos. A 57 

solicitação foi aprovada. 5. Solicitação Pós-doc: Dr. Aurea Luiza Lemes da Silva solicita 58 

prorrogação de matrícula pós-doc pelo período de 04/08/2020 a 31/07/2021: Solicitação 59 

aprovada. 6. Solicitação de coorientação: Mestranda Laise Orsi Becker e sua orientadora, 60 

Profª. Michele de Sá Dechoum solicitam a coorientação do Dr. Rafael Barbizan Sühs: 61 

Solicitação aprovada; b. Doutoranda  Lidiane Pires Gouvea e seu orientador, Prof. Paulo A. 62 

Horta Jr., solicitam a coorientação do Dr. Jorge Manuel Ferreira de Assis solicitação 63 

aprovada; 7. Solicitação de Banca: a. Lucas Nunes Teixeira e seu orientador, Prof. Sergio R. 64 

Floeter, solicitam banca de doutorado : solicitação aprovada. 8. Outros assuntos: não houve. 65 

Não tendo nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião às 17h00min e eu, Juliana de 66 

Souza Corrêa, lavrei a presente ata que, sendo aprovada, será assinada pelos presentes. 67 

Florianópolis, 06 de julho de 2020. 68 

 

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

Prof.º Dr. Fabio Gonçalves Daura Jorge___________________________________________ 

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 

Leonardo L. Ferraz de Campos __________________________________________________ 
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