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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO 

DIA 14 DE MARÇO DE 2012. 

 

Aos quatorze dias de março de dois mil e doze, no auditório do PPGECO reuniu-se o Colegiado 
do PPG em Ecologia presidido pela Prof. Mauricio M. Petrucio, com a presença dos professores 
Natalia Hanazaki, Alberto Lindner, Malva Medina-Hernández e Sérgio Floeter e o representante 
discente Eduardo Vetromilla Fuentes. Às 9:15h havendo quorum o Prof. Mauricio M. Petrúcio 
iniciou a reunião com a seguinte pauta: I. Informes; II. Aprovação da ata do dia 16/12/2011 e 
09/02/2012; III. Assuntos administrativos; IV. Normas de recredenciamento e 
credenciamento docente; V. Outros assuntos. Após aprovada a pauta, passou-se ao ITEM I – 
Informes: 1.) Os professores presentes reforçaram a necessidade de divulgação junto aos 
discentes quanto à necessidade de comunicação formal junto à coordenação do curso nos casos 
de afastamento prolongado, prevendo a necessidade de emissão de procuração pessoal em casos 
de impossibilidade de retorno imediato quando necessário; 2.) A Profa. Malva informou o 
lançamento da terceira edição do livro de Ecologia de Campo, correspondente ao curso 
realizado durante o ano 2010, distribuindo exemplares aos presentes; 3.) Os professores Sérgio e 
Malva informaram respectivamente a disponibilidade do Prof. Joe Roman,  (Genética de 
Invertebrados) e da Profa. Lucrécia Arellano, do Instituto de Ecologia-México (Manejo e 
Serviços Ecossistêmicos) para a participação como docentes na disciplina de  Tópicos Especiais 
em Ecologia, junto ao programa; 4.) O representante discente comunicou a formação do Comitê 
de Organização do Simpósio de Integração do CCB, a ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de 
agosto de 2012, na reitoria da UFSC, que conta com a participação dos discentes Eduardo 
Vetromilla Fuentes e Patricia Menegaz de Farias; 5.) O professor Mauricio comentou sobre as 
mudanças na organização da secretaria do programa, informando sobre a publicação da portaria 
que trata da posse da nova coordenação do curso; 6.) Foi informado que o programa recebeu 12 
novas bolsas CAPES na modalidade REUNI, sendo nove de Mestrado e três de Doutorado, as 
quais foram destinadas aos alunos conforme ordem de entrada e classificação, reportando aos 
presentes a necessidade de redação de norma complementar que trate da alocação de bolsas. 
ITEM II - Aprovação das Atas dos dias 16/12/2011 e 09/02/2012: atas aprovadas, após 
alterações feitas pelas professoras Malva e Natália; ITEM III - Assuntos Administrativos: 1.) 
Foram aprovadas as solicitações de pré-banca para avaliação de dissertação das alunas Anaide 
Wrublevski Aued e Kátia Cristina Cruz Capel; 2.) Foi aprovada a solicitação do aluno Juan 
Pablo Quimbayo Agreda, para o aproveitamento dos créditos da disciplina de Ecologia de 
Campo, ministrada pelos Profs. Andréa Cardoso de Araujo, Erich Arnold Fischer e Gustavo 
Graciolli, no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, CCBS/UFMS; 3.) Foi 
aprovada a solicitação da aluna Mariana Coutinho Hennemann, para o aproveitamento dos 
créditos das disciplinas cursadas nos PPGECO e PPGBV da UFSC; 4.) Foi aprovada a 
solicitação da aluna Paola Franzan Sanches para realização do Estágio de Docência na 
disciplina de Ecologia Básica e de Populações (BIO 7209), sob responsabilidade dos 
professores Selvino Neckel de Oliveira e Fernando Mayer; 5.) Foi aprovada a solicitação da 
aluna Mariana Coutinho Hennemann para realização do Estágio de Docência na disciplina de 
Zoologia de Invertebrados II (ECZ 7032), sob responsabilidade do professor Arno 
Blankensteyn; ITEM IV – Normas de recredenciamento e credenciamento docente: O 
professor Mauricio informou que pretende redigir uma proposta referente ao assunto, a partir de 
discussões da última reunião do colegiado pleno ocorrida no dia 01/03/2012, a ser apresentada e 
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apreciada na próxima reunião do colegiado pleno, marcada para o dia 12 de abril de 2012, às 
16:00h, juntamente com a proposta do estatuto de normas para o curso de Doutorado. ITEM V - 
Outros Assuntos: Foi sugerido o nome do professor Benedito Cortês Lopes para composição 
do comitê de organização da SAPECO, bem como a participação dos alunos de doutorado na 
organização (ingressantes em 2012) e apresentação de projetos (ingressantes em 2011), assuntos 
a serem apreciados na próxima reunião deste colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Prof. 
Mauricio Petrucio encerrou a reunião às 11:30h e eu, Eduardo Vetromilla Fuentes lavrei a 
presente ata que, sendo aprovada, será assinada por mim e pelo Srª. Presidente. Florianópolis, 
14 de Março de 2012. 


