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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 04/2020/PPGECO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 09/03/2020, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 

04/2020/PPGECO-UFSC. 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14:00h, na sala audiovisual do 1 

ECZ, reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa sob a presidência da Prof.ª Andrea S. Freire 2 

com a presença dos Professores Bárbara Segal Ramos, Eduardo Luís Hettwer Giehl, Malva I. 3 

M. Hernandez, Maurício M. Petrucio, Michele de Sá Dechoum, Natalia Hanazaki, Nei 4 

Kavaguichi Leite, Nivaldo Peroni, Paulo Antunes Horta Junior, Paulo Cesar Simões Lopes, Paulo 5 

Roberto Pagliosa Alves, Renato H. Aché de Freitas, Selvino Neckel de Oliveira, Sergio Ricardo 6 

Floeter, além das representantes discentes Larissa Dalpaz de Azevedo e Mariana Mazza 7 

Santos. Havendo quórum, o Profa. Andrea iniciou a reunião: 1. Informes: a. Boas vindas aos 8 

novos alunos do Programa: A Profa. Andrea deu as boas-vindas aos alunos novos informando-9 

os sobre as linhas de pesquisa, os projetos, docentes credenciados no PPGECO, papel dos pós-10 

docs, citou o regimento e necessidade de atenção com prazos e relatórios; b. O Programa: 11 

Novidades da seleção de 2019/2020, os egressos entre 2016 e 2019, os docentes na Ecologia 12 

de Campo, SAPECO, Curso de Inverno, Curso de Campo, Edital de 2019: A Profa. Andrea 13 

informou que o Programa implementou as ações afirmativas nos editais da ecologia. A Profa. 14 

Barbara informou como ocorreu este processo seletivo e deu retorno positivo desta 15 

experiência. O pós-doc Thiago Silveira apresentou o panorama da situação atual dos egressos 16 

entre 2016 e 2019 do mestrado e doutorado, considerando o gênero. A discente Larissa Dalpaz 17 

Azevedo apresentou a participação dos docentes da Ecologia de Campo também 18 

considerando o gênero. A Prof. Andrea informou as datas da SAPECO e Curso de Inverno c. 19 

PROPG - Estágios de pós mestrado (resolução 63/2019/CPG) e normas para deposito de teses: 20 

A profa. Andrea citou a norma deste tipo de estágio e informou que a resolução está disponível 21 

na página do PPGECO. Além disto, citou as orientações sobre deposito de teses e dissertações 22 

na BU (todo o procedimento também está disponível no site do Programa); d. Plataforma 23 

Sucupira: A profa. Andrea projetou em sua apresentação a plataforma sucupira para 24 

conhecimento de todos. Informou, também, que até o dia 25/03 irá encaminhar o relatório 25 

sucupira (coleta) do programa. Complementou sua fala dizendo que este é um trabalho 26 

demorado e de muito detalhamento, realizado com a colaboração dos pós-docs PNPD, sendo 27 

a produção intelectual compilada pelo pós-doc Luis Carlos P. Macedo Soares e, portanto, 28 

solicita a atenção de todos no envio de informações solicitadas pela coordenação.  A pós-doc 29 

Aurea Lemes informou sobre o preenchimento de formulário eletrônico (gforms) relacionado 30 

ao Sucupira; e. Avaliação da área de Biodiversidade: A Profa. Andrea informou quais são os 31 

itens da atual ficha de avaliação da área biodiversidade da CAPES. Detalhou aspectos sobre 32 

programa, formação, impacto na sociedade, proposta do programa, corpo docente, corpo 33 

discente, teses e dissertações, produção intelectual e inserção social. Diante disto, ficou 34 

definido que em novembro do presente ano, com dia ainda a ser definido, haverá uma reunião 35 

sobre a autoavaliação do PPGECO. Foi decidido a criação de várias comissões para trabalhar 36 

em revisões do regimento, suportar o trabalho da coordenação e preparar o PPGECO para 37 

atender as diretrizes da CAPES; f. Comissão de Credenciamento: item deu pauta não discutido 38 

APROVADA EM 22/06/2020 
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nesta reunião; h. Composição do colegiado delegado: item de pauta não discutido nesta 39 

reunião; g. PRINT: O Profa. Paulo Horta apresentou a todos o projeto PRINT do qual o 40 

Programa participa, suas possibilidades e recursos financeiros para cada tipo de modalidade 41 

e as atividades realizadas em 2019; 2. Aprovação da Ata de 14/05/2019: Ata aprovada por 42 

unanimidade; 3. Revisão do regimento 2018, normas de 2012 e 2013, formulários e 43 

informações do site: A composição das comissões foi sugerida conforme a seguir, havendo 44 

necessidade de confirmação dos participantes indicados e dos representantes de alunos e 45 

pós-docs.  a. Comissão de Bolsas e Assuntos Financeiros: Esta comissão ser composta pelo 46 

Prof. Alberto, 1 Discente, Coordenador e/ ou Vice. Objetivo: Distribuição de bolsas, 47 

planejamento financeiro, utilização/ divisão da taxa de bancada, atendimento a Bolsas 48 

FAPESC, editais para a captação de recursos. A comissão deverá ficar atenta às mudanças de 49 

regras, portarias e etc.; b. Processo de seleção: Esta comissão ser composta pela Profa. 50 

Bárbara, Prof. Eduardo, 1 Discente, Coordenador ou Vice, 1 pós-doc. Objetivo: Trabalhar com 51 

questões de edital (carta de aceite, projeto e relação com o orientador, avaliador externo, 52 

posição da reitoria e de outros cursos, revisão do último edital, edital de doutorado do meio 53 

do ano como meta); c. Acompanhamento de projetos e/ ou alunos: Esta comissão será 54 

composta pela Profa. Malva, Prof. Paulo Pagliosa, Profa. Marina, 3 Discentes, Coordenador 55 

e/ou Vice, 1 pós-doc. Objetivo: Encadeamento das informações de projetos, relatórios, 56 

SAPECO, pré-banca, banca e seus respectivos avaliadores. Revisão e adequação dos relatórios. 57 

Estabelecimento de comissão e dos processos de acompanhamento de cada aluno. 58 

Informatização e repositório digital de documentos; d. Comissão de divulgação / extensão: 59 

Esta comissão será composta pela Profa. Michele, Profa. Natalia, Prof. Athila (se a contratação 60 

pelo EDITAL Nº 118/2019/DDP se efetivar), 3 discentes, 1 pós-doc, Coordenador e/ou Vice. 61 

Objetivo: Abastecimento de mídias virtuais e o site. Identificação e atendimento de eventos. 62 

Produção de material e criação de projeto de extensão; e. Comissão de Auto Avaliação do 63 

PPGECO: Esta comissão será composta pelo Prof. Paulo Simoes, Prof. Mauricio Petrucio, 2 64 

discentes, Coordenador e/ou Vice; Objetivo: Estabelecer os procedimentos de auto avaliação 65 

do programa, em consonância com o planejamento estratégico e a nova avalição da CAPES; f. 66 

Comissão de acolhimento e socialização: Esta comissão será composta pela Profa. Malva, 2 67 

discentes, Coordenador e/ou Vice; Objetivo: Propor atividades para melhorar a qualidade de 68 

vida aos integrantes do PPGECO; g. Comissão de Planejamento estratégico: Esta comissão será 69 

composta pelo Prof. Nei e pelo Prof. Sergio, 2 discentes, 1 pós-doc, Coordenador e/ou Vice; 70 

Objetivo: Rever e propor o planejamento estratégico do PPGECO em consonância com a UFSC; 71 

h. Comissão de PRINT e internacionalização: Esta comissão será composta pelo Prof. Selvino, 72 

1 discente, Coordenador e/ou Vice, Prof. Paulo Horta e pós-doc Kalina; Objetivo: Organizar as 73 

atividades do PRINT; i. Revisão de formulários (coorientação, proficiência na segunda língua, 74 

pré-banca, banca de mestrado, exame de qualificação, banca de doutorado, aproveitamento 75 

de créditos, estágio docência – todos os alunos do mestrado e doutorado precisam realizar o 76 

estágio –, SAPECO): Após discussão, ficaram aprovadas as seguintes alterações: i) 77 

Coorientação: a solicitação deverá ser encaminha para o Colegiado, via formulário, com 78 

antecedência de 6 meses em relação ao pedido de pré-banca. Será enviado o hiperlink do CV 79 

Lattes e não a versão impressa; ii) Proficiência em segunda língua: Serão aceitas as seguintes 80 
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línguas: inglês, francês, espanhol, alemão, italiano; iii) Pré-banca: Assunto a ser discutido pela 81 

comissão de acompanhamento; iv) Banca de mestrado: Corrigir o Formulário: para membro 82 

suplente externo OU interno ; v) Exame de qualificação:  Assunto a ser discutido pela comissão 83 

de acompanhamento de acordo com a nova classificação Qualis da CAPES; vi) Banca de 84 

doutorado: Nova resolução do PPGECO: A elaboração da Dissertação ou Tese para defesa 85 

pública poderá ser apresentada no formato tradicional, ou na forma de um de trabalho 86 

científico (no mínimo um, para o Mestrado, e dois, para o Doutorado), redigidos para 87 

publicação em revista nacional ou estrangeira com Qualis B2  para o mestrado e Qualis B1 88 

para o doutorado, ou superior na área de Biodiversidade.; vii) Aproveitamento de créditos do 89 

mestrado para doutorado de alunos da UFSC: Será permitida a validação de no máximo 24 90 

créditos dentro de ecologia e áreas afins; viii) Estágio docência: O estágio docência será 91 

compulsório para os bolsistas tanto no mestrado quanto no doutorado; ix) SAPECO: A norma 92 

04/ 2012 precisa ser atualizada. Ficou definido que o “3min talk” será incorporado na SAPECO, 93 

sem ser uma avaliação e com a possibilidade de leitura do texto durante a apresentação; x) 94 

Disciplina Ecology Lectures: Após discussão, o colegiado decidiu por não a tornar uma 95 

disciplina obrigatória. Porém, solicitaram que cada orientador indique fortemente a matrícula 96 

para os seus alunos; 4. Outros Assuntos:  A tradução do site para o inglês está sendo 97 

elaborada. As solicitações dos alunos referentes a espaço kids e saúde mental foram 98 

incorporadas na comissão de acolhimento. Não tendo nada mais tratar, o presidente encerrou 99 

a reunião às 18:10h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que sendo aprovada, 100 

será assinada pelos presentes. Florianópolis, 09 de março de 2020. 101 

 

Profa. Dra. Andrea Santarosa Freire ______________________________________________ 

Profa. Dra. Bárbara Segal Ramos ________________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Luís Hettwer Giehl ______________________________________________ 

Profa. Dra. Malva Isabel Medina Hernandez________________________________________ 

Prof. Dr. Maurício M. Petrucio __________________________________________________  

Profa. Dra. Michele de Sá Dechoum ______________________________________________ 

Profa. Dra. Natalia Hanazaki ____________________________________________________ 

Prof. Dr. Nei Kavaguichi Leite ___________________________________________________ 

Prof. Dr. Nivaldo Peroni________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Antunes Horta Junior _____________________________________________ 
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Prof. Dr. Paulo Cesar Simões Lopes _______________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Roberto Pagliosa Alves ____________________________________________ 

Prof. Dr. Renato H. Aché de Freitas_______________________________________________ 

Prof. Dr. Selvino Neckel de Oliveira_______________________________________________ 

Prof. Dr. Sergio Ricardo Floeter __________________________________________________ 

Representação discente: 

Larissa Dalpaz de Azevedo ____________________________________________________ 

Mariana Mazza Santos ________________________________________________________ 
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