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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2020/PPGECO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 06/04/2020, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 

05/2020/PPGECO-UFSC. 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 14h, reuniu-se por Conferência 1 

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

com a presença dos Professores, Nivaldo Peroni, Barbara Segal Ramos, Paulo César de 3 

Azevedo Simões, Renato H. Aché de Freitas e do representante discente Leonardo L. Ferraz de 4 

Campos. Havendo quórum, a Prof.ª Andrea Santarosa Freire iniciou a reunião com a seguinte 5 

pauta: 1. Informes: a. Abertura do Sistema de Bolsas da CAPES: O PPGECO, com as novas 6 

distribuições de cotas de bolsas, recebeu 06 bolsas de doutorado e 06 bolsas de mestrado, 7 

consideradas emprestadas e que serão devolvidas ao final da implementação. A Profa. Andrea 8 

informou que estas bolsas serão implementadas entre o dia de hoje e amanhã; b.  Relatórios 9 

de 24 e 36 meses: Todos os alunos entregaram os relatórios e a Prof. Andrea fez um relato 10 

sobre alguns problemas de rotina encontrados e novos problemas decorrentes do impacto da 11 

pandemia. A Prof. Andrea informou a conclusão da planilha de acompanhamento de alunos, 12 

construída junto com a Dra. Aurea e SIPG. A planilha será encaminhada para a Comissão de 13 

Acompanhamento de Alunos iniciar os trabalhos. A Comissão definida no Colegiado Pleno é 14 

composta por Malva, Marina, Paulo Pagliosa, Larissa, Leonardo, Aurea, Coordenador e/ou vice 15 

e em breve será emitida a portaria. c. Qualificação da Marina Sissini e Defesa da Alessandra 16 

Paula Carneiro online: A Profa. Andrea informou que ocorreu tudo bem com estas bancas, de 17 

forma online, e que a banca consegue conversar com o aluno de forma tranquila e 18 

compreensível através da conferênciaweb; f. Site: A Coordenação recebeu a versão final, 19 

primeira etapa, da tradução do site. Caso esteja tudo OK com o material encaminhado, nos 20 

próximos dias, as atualizações serão colocadas na página. Além disto, também foi comentado 21 

sobre a atualização dos livros da Sapeco no site. A Profa. Barbara ficou de encaminhar todos 22 

os pdfs para que a SIPG possa atualizar no site; 2. Aprovação das Atas de 19/02/2020 e 23 

02/03/2020: Atas aprovadas por unanimidade; 3. Homologação Ad Referendum: a. 24 

Doutorando Ricardo Franco Freitas solicita banca para defesa da tese para o dia 14/04 às 14 25 
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h. Banca aprovada; b. Doutoranda Beatriz Schulze solicita prorrogação de prazo pelo período 26 

de 02 meses. Prorrogação de prazo aprovada; c. Dra. Michele das Neves Lopes solicita 27 

matrícula pós-doc pelo período de 01/04/2020 à 31/03/2021. Matrícula pós-doc aprovada; 4. 28 

Transferência direta do Mestrado para o Doutorado - Mestranda Gabriela Koerich – 29 

Relatoria: Prof. Paulo Simões: O Prof. Paulo iniciou com a leitura do seu parecer, o qual foi de 30 

parecer favorável ao requerimento da candidata. O relator solicita que o Colegiado delegado 31 

do PPG Ecologia-UFSC, a partir da concordância da candidata e de seu orientador, designe 32 

uma Comissão Examinadora composta por dois docentes permanentes de diferentes áreas de 33 

concentração do Programa (que não participem da mesma linha ou núcleo de pesquisa do 34 

orientador) e um ad hoc (externo ao PPG Ecologia-UFSC, vinculado a um Programa de Pós-35 

Graduação reconhecido pela CAPES e com experiência em orientação de teses), que não 36 

tenham participado do exame de qualificação do candidato. Ainda, diante da atual situação 37 

de alocação de bolsas no Programa, o Colegiado informará à discente, que ao progredir para 38 

o doutorado, ela não terá direito a bolsa, pois não haverá cota de bolsa de doutorado 39 

disponível para implementação; 5. Prorrogação de prazo: a. Mestranda Helen Alves de Assis 40 

solicita prorrogação de prazo pelo período de 04 meses. Prorrogação de prazo aprovada; b. 41 

Mestranda Bianca Minink Villa solicita prorrogação de prazo pelo período de 04 meses. 42 

Prorrogação de prazo aprovada; c. Mestranda Julia C. Pierry solicita prorrogação de prazo pelo 43 

período de 45 dias. O colegiado aprovou 02 meses de prorrogação de prazo para que ele se 44 

estenda até a data prevista, pela discente, para defesa; d. Doutoranda Rafaela Helena 45 

Ludwinsky solicita prorrogação de prazo pelo período de 04 meses. Prorrogação de prazo 46 

aprovada; e. Doutoranda Lorena Pinheiro Silva solicita prorrogação de prazo pelo período de 47 

03 meses. Prorrogação de prazo aprovada; f. Doutoranda Clarissa Ribeiro Teixeira solicita 48 

prorrogação de prazo pelo período de 02 meses. Prorrogação de prazo aprovada; g. 49 

Doutorando Ricardo Franco Freitas solicita a prorrogação de prazo pelo período de 01 mês. 50 

Prorrogação de prazo aprovada; 7. Composição do Colegiado Delegado: Iniciou-se a discussão 51 

sobre a nova composição do colegiado delegado, visto que o Prof. Renato manifestou sua 52 

vontade de sair do colegiado. Assim, após discutirem amplamente sobre o assunto ficou 53 

decidido que será realizada uma consulta ao Prof. Fabio sobre a permanência dela no 54 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Centro de Ciências Biológicas 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA  
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE: (48) 3721-2713  
www.poseco.ufsc.br / e-mail: ppgecologia@contato.ufsc.br 

 

Colegiado após o seu retorno ao Brasil. Dependendo dessa resposta, será necessário realizar 55 

uma eleição online para a escolha de 1 ou 2 novos membros para o Colegiado.; 8. Outros 56 

Assuntos: a. Portarias – alunos – com a Direção do Centro: Foi realizada uma consulta com a 57 

Direção do CCB, onde questionamos sobre o encerramento de portarias da representação 58 

discente do Programa. O Prof. Alexandre, diretor do Centro, está orientando para que a 59 

representação discente continue a mesma até voltarmos nossas atividades normalmente. 60 

Caso haja necessidade, eles poderão emitir portarias pro tempore. Não tendo nada mais a 61 

tratar, a presidente encerrou a reunião às 16h30min e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a 62 

presente ata que, sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 06 de abril de 63 

2020. 64 

 

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 ________________________________________ 

Prof.º Dr.º Renato H. Aché de Freitas (Suplente)_____________________________________ 

Representação discente 

Leonardo L. Ferraz de Campos __________________________________________________ 
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