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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 12/2020/PPGECO DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 14/08/2020, CONVOCADO PELO 

EDITAL Nº 12/2020/PPGECO-UFSC. 

Aos quatorze 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, Fábio 3 

Gonçalves Daura Jorge, Nei Kavaguichi Leite e dos representantes discentes Bruno Henrique 4 

Vasconcelos e Larissa Dalpaz. Havendo quórum, a Prof.ª Andrea Santarosa Freire iniciou a 5 

reunião solicitando inclusão de pauta da disciplina do prof. Eduardo: inclusão aprovada. 6 

Profa. Andrea segue a reunião com a pauta: 1. Aprovação dos planos de ensino: Profa. 7 

Andrea apresenta o cronograma das disciplinas. Colegiado recomenda ajustar o plano de 8 

ensino da Disciplina de Ecologia de populações no tocante à etapas avaliativas junto com 9 

aulas de outra disciplina obrigatória, finalizando as atividades obrigatórias em 08/10. 10 

Disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas: acrescentar a informação da carga 11 

horária síncrona e assíncrona e bibliografia disponível on line. Disciplina de Estatística Básica: 12 

Prof. Nei explica o funcionamento da disciplina. Profa. Andrea e Prof. Nei esclarecem que a 13 

pedido dos discentes a disciplina começará após as disciplinas obrigatórias de Ecologia de 14 

Populações e Disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Profa. Bárbara 15 

disponibiliza a disciplina de Seminários para complementar temas das outras disciplinas 16 

obrigatórias e Estatística. Disciplina de Climatologia e mudanças climáticas: definir carga 17 

horária, dia de semana e período do dia das atividades síncronas e bibliografia disponível on 18 

line. Colegiado discute sobre veiculação das imagens e a Profa. Andrea confirmará nos 19 

documentos da PROPG e  Prof. Nei informa sobre as orientações já’ disponíveis no site da 20 

UFSC. Rep. Discente Larissa lembra para adicionar aos planos de ensino a informação de 21 

disponibilização dos materiais. Os planos de ensino aprovados com a observância das 22 

alterações recomendadas: Ecologia das Comunidades: destacar tempo e momento em aula 23 

assíncrona e síncrona e bibliografia on line; Ecologia das Populações: ajustar cronograma 24 

para finalizar em 08/10. Climatologia e mudanças climáticas: destacar tempo e momento das 25 

atividades assíncrona e síncrona e bibliografia on line  2. Criação de nova disciplina: Prof. 26 

 APROVADA EM _14_/_09_/_2020 
 

_____________________ 
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Eduardo solicita a aprovação da disciplina e plano de ensino Ferramentas e soluções para a 27 

redação científica: aprovado.  Prof. Eduardo deve verificar junto a SIPG a necessidade de 28 

envio de formulário ou reescrever a ementa, pois a disciplina já foi oferecida em 2017, com 29 

uma ementa diferente 3. Outros assuntos: Rep. Discente Larissa informa que tem um 30 

mestrando em final do curso e que não fez Ecologia de campo. A representante também 31 

questiona sobre a oferta da disciplina de Multivariada. Prof. Andrea informa que  a disciplina 32 

de Multivariada e Ecologia de Campo são oferecidas no segundo semestre, que será’ 33 

ministrado entre 30/11 e 18/ 12/ 2020 e 01/02 e 16/04/2021, havendo ainda tempo para 34 

resolver essas questões. Profa. Andrea esclarecerá informações sobre o calendário adaptado 35 

e planos de ensino no Encontro do PPGECO do dia 17/08. Não tendo nada mais a tratar, a 36 

presidente encerrou a reunião às 15h25min e eu, Juliana de Souza Corrêa, lavrei a presente 37 

ata que, sendo aprovada, será assinada pela Presidente da reunião e pela secretária. 38 

Florianópolis, 14 de agosto de 2020. 39 
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