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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/2020/PPGECO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 04/05/2020, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 

06/2020/PPGECO-UFSC. 

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

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

Santarosa Freire, com a presença dos Professores, Nivaldo Peroni, Barbara Segal Ramos, Paulo 3 

César de Azevedo Simões e do representante discente Leonardo L. Ferraz de Campos. 4 

Havendo quórum, a Prof.ª Andrea Santarosa Freire iniciou a reunião com a seguinte pauta: 1. 5 

Informes: a. Edital CAPES de Seleção Emergencial I - Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, 6 

Epidemias e Pandemias: Foi informado que o Prof. Mauricio e o Prof. Nei, ambos docentes do 7 

PPGECO submeteram um projeto para este edital, o qual tem como objetivo avaliar potencial 8 

do monitoramento das águas continentais como estratégia para prevenção e o controle de 9 

doenças (ex. Covid-19); b. Andamento das comissões de trabalho: A Profa. Andrea deu 10 

prioridade para iniciar os trabalhos daquelas comissões que tinham mais urgência, a de 11 

acompanhamento de alunos e a  de divulgação e extensão. Foi confirmado que ambas 12 

comissões já iniciaram os trabalhos; c. Portaria CAPES prorrogação de bolsas: Após discussão 13 

sobre a possibilidade de prorrogação das bolsas CAPES DS pelo período de 03 meses, o 14 

Colegiado decidiu prorrogar as bolsas dos alunos em fase final de conclusão e  encaminhar um 15 

e-mail geral para discentes e seus orientadores sobre a necessidade de prorrogação dos 16 

outros alunos. Após este comunicado, a Coordenação do Programa fara uma revisão dos 17 

alunos candidatos a extensão do prazo de bolsa; d. Reunião CPG/PROPG: A Profa. Andrea 18 

informou que participou da reunião da CPG que aconteceu no dia 28/04. Um ponto de 19 

pautam, importante, foi aprovado nesta reunião, o qual trata da prorrogação de prazo para 20 

todos os alunos regulares, por conta pandemia de covid-19. Maiores informações deverão ser 21 

informadas pela PROPG nos próximos dias; 2. Aprovação da Ata de 06/04/2020: Ata aprovada 22 

por unanimidade. 3. Homologação Ad Referendum: a. Mestranda Leticia Maria Costa Peres 23 

solicita pré-banca. Aprovada. 4. Transferência direta do Mestrado para o Doutorado - 24 

Mestranda Gabrielle Koerich: Sobre esta solicitação, a Profa. Andrea informou que recebeu 25 
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o seguinte cronograma: i)Setembro/2020 – prazo limite para transferência da discente; ii) 26 

Dezembro/2020 – prazo limite para discente defender a dissertação; iii) Março/2021 – prazo 27 

para a discente estar matriculada no doutorado. Como estas informações foram recebidas 28 

pela coordenação apenas na presente data, a Profa. Andrea irá comunicar a discentes e o 29 

orientador se estão de acordo com os prazos para dar continuidade com a solicitação ou não; 30 

5. Prorrogação de prazo: a. Mestranda Aline Pereira Cruz solicita prorrogação de prazo pelo 31 

período de 02 meses. Solicitação aprovada; b. Mestranda Samara Leopoldino Danielski solicita 32 

prorrogação de prazo pelo período de 09 meses. Solicitação aprovada; 6. Solicitação Pós-doc: 33 

a. Dr. Maurício Cantor Neves Magnani solicita prorrogação de matrícula pós-doc pelo período 34 

de 15/12/2019 a 14/12/2020. Item retirado de pauta, pois não foi feito o encaminhado da 35 

documentação para a relatoria. Então, esta solicitação será avaliada na próxima reunião de 36 

colegiado; 7. Solicitação de coorientação: a. Mestrando Denis Alessandro Hille e seu 37 

orientador, professor Paulo Simões, solicitam coorientação do Dr. Leonardo Liberali Wedekin. 38 

Solicitação aprovada; 8. SAPECO: A Profa. Andrea questionou o colegiado se haverá 39 

postergação de data da SAPECO 2020. Após discussão, o colegiado decidiu por informar 40 

docentes e discentes de que não há prazo definido para ocorrer a SAPECO do presente ano; 41 

9. Pré-seleção do Prêmio Capes de Tese 2019: O Prof. Nivaldo informou que todos os 42 

discentes que defenderam suas teses em 2019 já deram anuência para participar desta 43 

seleção. Quanto à comissão, ficou definido que os docentes Nei, Paulo Simões, Sérgio e 44 

Nivaldo participarão destas seleções. Caso apresentem conflito de interesse, o docente deverá 45 

se ausentar. Ademais, informaram que o prazo para indicar a tese, pelo PPGECO, é até o dia 46 

29/05; 10. Início das discussões sobre a retomada de atividades: A Profa. Andrea afirmou que 47 

vale a pena começar a discutir sobre este assunto, em nível do PPGECO, para quando a UFSC 48 

liberar a retomada das atividades. Será enviado um questionário para todos os discentes e 49 

discentes sobre a possibilidade de acompanhar atividades remotas e a possibilidade de 50 

ministrar as disciplinas de forma remota; 11. Outros assuntos: a. Marcha da Ciência:  A Profa. 51 

Andrea informou que o PPGECO irá participar de forma virtual de acordo com a solicitação da 52 

Comissão de Divulgação e Extensão do Programa.  Não tendo nada mais a tratar, a presidente 53 
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encerrou a reunião às 15h30min e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que, 54 

sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 04 de maio de 2020. 55 

 

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

Prof.ª Dr.ª Barbara Segal Ramos_________________________________________________ 

Prof.º Dr.º Nivaldo Peroni ______________________________________________________ 

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

Representação discente 

Leonardo L. Ferraz de Campos __________________________________________________ 


		2020-07-10T17:27:07-0300




