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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 23 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 

Aos vinte e três dias de fevereiro de dois mil e doze, na sala 211B reuniu-se o Colegiado do 
PPG em Ecologia presidido pelo Prof. Maurício Petrucio, com a presença dos professores 
Natalia Hanazaki , Sergio Floeter, Malva Hernandez e Alberto Lindner e do representante 
discente Paola Franzan Sanches.  Às 14:35h havendo quorum o Prof. Mauricio iniciou a 
reunião, com a seguinte pauta: I. Informes; II. Assuntos administrativos; III. Homologação 
do Edital Suplementar do Mestrado 2012; IV. Outros assuntos. ITEM I – Informes: 1) A 
Secretaria integrada dos programas de pós graduação do CCB, mudou para a sala MIP05. 2) Foi 
sugerido que as atas sejam mandada para todos os membros do colegiado pleno do Programa. 3) 
Serão instituídas cartas explicativas para os membros convidados sobre o processo de avaliação 
da pré-banca e da banca, sugerido pela professora Malva. Mais sugestões acerca dos formulários 
serão feitas e um texto final será confeccionado. 4) O Projeto CTInfra das coleções tem o apoio 
do Programa. 5) Reunião de Colegiado Pleno será dia 1° de Março. ITEM II Assuntos 
administrativos: 1) Foi reafirmado a necessidade de elaboração e aprovação das normas 
complementares para o curso de doutorado. Existe uma proposta elabora em conjunto com os 
alunos, mas que ainda não foi aprovada 2) O pedido de verba para traduções de artigos seguirá 
um índice de prioridades, que ainda deve ser criado e que estará dentro do orçamento disponível 
para o PPGECO em 2012. 3) Aprovado o pedido de validação de disciplina do aluno Pedro 
Giovani, ofertada pelo prof. Luis Mauricio Bini, na UFG. 4) Aprovados os pedidos de estágio 
de docência para os discentes: Aline Tomasi (1 crédito), Mônica Hessel (2 créditos), Elaine 
Nakamura (2 créditos) do curso de mestrado; Manoela Costa (1 crédito) e Luis Carlos (1 
crédito) do doutorado. ITEM III - Homologação do Edital Suplementar do Mestrado 2012: 
A banca composta pelos Profa. Natália, Nivaldo as Pos-doc Ana Emília e Melissa selecionou 5 
candidatos em um total de 11 homologados. Após discussões o resultado da seleção foi 
homologado pelo colegiado. ITEM VII - Outros Assuntos: Nada mais havendo a tratar, o Prof. 
Mauricio Petrucio encerrou a reunião às 16:05h e eu, Paola Franzan Sanches lavrei a presente 
ata que, sendo aprovada, será assinada por mim e pelo Srª. Presidente. Florianópolis, 23 de 
Fevereiro de 2012. 


