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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO DIA 07 
DE OUTUBRO DE 2013. 
Ao sétimo dia de outubro de dois mil e treze, na sala de reuniões do PPGECO reuniu-
se o Colegiado do PPG em Ecologia presidido pela Profa. Natalia Hanazaki, com a 
presença dos professores Nivaldo Peroni, Paulo Simões e Malva Isabel Medina 
Hernández e a representante discente Denise Tonetta. Às 14h15min havendo quórum 
a professora Natalia iniciou a reunião, tendo três inclusões de pauta: 1. Informes: a. 
convite para participar do 6º. EnCoGrad-Mar, que será realizado em Natal/RN, dois 
professores demonstraram interesse em representar o programa, b. será 
encaminhado aos docentes, pela coordenação, um texto com sugestões no plano 
institucional para que posteriormente o mesmo seja enviado à reitoria, c. Bolsas 
PNPD, o programa possui duas bolsas; 2. Ata – a ata do dia 02/09/2013 foi aprovada; 
3. Solicitação de Credenciamento do Prof. Luiz Gustavo Santos – retirado de 
pauta, pois o período de credenciamento é sempre no meio de cada ano. A solicitação 
será apreciada posteriormente; 4. Solicitação de estágio de docência – Profa. Malva 
relatou as seguintes solicitações: Takumã Cruz - aprovados 3 (três) créditos para a 
realização de estágio de docência na disciplina FIT 8001 – Conservação e 
regeneração de formações florestais, Sofia Zank aprovados 3 (três) créditos para a 
realização de estágio de docência na disciplina FIT 8001 – Conservação e 
regeneração de formações florestais. Profa. Natália relatou as seguintes solicitações: 
Mariana Otegui – aprovado 1 (um) crédito para a realização de estágio de docência 
na disciplina ECZ - 7024 Ecologia de Populações, Alexandre Corrêa aprovados 2 
(dois) créditos para a realização de estágio de docência na disciplina ECZ 7015 – 
Zoologia de vertebrados I, Renan Paitach aprovados 2 (dois) créditos para a 
realização de estágio de docência na disciplina ECZ 7030 – Nécton; 5. Solicitação de 
manter a bolsa de estudos – profa. Natália relatou a solicitação do aluno Eduardo 
Fuentes em manter sua bolsa de estudos junto com o contrato de prof. substituto. O 
colegiado está de acordo no caso do contrato ser de 20 horas. Se o contrato for de 40 
horas, o aluno deve suspender a bolsa e trancar o curso; 6. Relatórios dos 18 meses 
para mestrado e 24 meses para doutorado – profa. Malva fez um apanhado com o 
resumo de todos os relatórios entregues e encaminhou para a coordenação para que 
a mesma converse com os alunos. Foi marcada uma reunião com estes alunos no dia 
14/10/13; 7. Seleção de mestrado e doutorado – as comissões foram formadas e os 
editais estão sendo redigidos para serem divulgados no site; 8. Solicitação de bolsa 
de pesquisador visitante – Prof. Paulo relatou a solicitação de bolsa para a Dra. 
Carolina Loch, como pesquisadora visitante. O processo será encaminhado; 9. 
Convênio com o New York Botanical Garden – Profa. Natalia relatou a solicitação 
de proposta de convênio internacional. O colegiado aprovou o encaminhamento; 10.  
Solicitação de prorrogação de prazo de envio do artigo da qualificação – profa. 
Natália relatou a solicitação do aluno Luis Carlos P. Macedo-Soares em prorrogar 
seu prazo de submissão de artigo científico. O colegiado aprovou uma prorrogação de 
um mês; 11. Resolução – O colegiado discutiu a redação da resolução que trata do 
aproveitamento de atividades definidas como trabalhos acadêmicos na forma de 
créditos para alunos de mestrado e doutorado. Após discussões e algumas 
modificações no texto a resolução foi aprovada por unanimidade; 12. Disciplina de 
Tópicos Especiais – Profa. Malva encaminhou o programa da disciplina de Tópicos 
Especiais em Ecologia – Análise da Biodiversidade que será oferecida por ela e pelo 
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Prof. Dr. Mario Favila/Instituto de Ecologia do México, com CRE: 1, 
CH:15, no 2013/II; 13. Outros assuntos: Profa. Natália informou que haverá reunião 
da PROPG no dia 21/10, foi marcada uma reunião extraordinária do colegiado 
delegado para o dia 11/10 às 14h, tendo o assunto editais de seleção como ponto de 
pauta única. Não tendo nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião às 16:10h 
e eu, Joice Ferrari da Costa lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada 
por mim e pelos presentes.  
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