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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 

REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012. 

Aos doze dias de abril de dois mil e doze, no auditório Fritz Plaumann reuniu-se o Colegiado Pleno do 
PPG em Ecologia presidido pela Profa. Natalia Hanazaki. Às 16:15h, havendo quorum a Profa. Natalia 
iniciou a reunião, com a seguinte pauta:  1. Critérios de credenciamento e recredenciamento; 2. Normas 
complementares do Doutorado; 3. Informes; 4. Outros assuntos. ITEM 1: Após discussão, foram 
aprovados os critérios de credenciamento e recredenciamento, redigidos na forma da Resolução 
001/PPGECO/2012, em anexo a esta ata; ITEM 2: As normas complementares do doutorado foram 
redigidas na forma de resoluções, das quais foram aprovadas a Resolução n° 002/PPGECO/2012, que 
regulamenta o Exame de proficiência em Línguas e a Resolução n° 003/PPGECO/2012, que 
regulamenta o Exame de qualificação para o doutorado. Ambas as resoluções seguem em anexo a esta 
ata. ITEM 3. Informes: a profa. Natalia informou sobre a síntese do Coleta CAPES (Datacapes) do ano 
de 2011 e sobre o Documento de Área para a área Biodiversidade na CAPES. Informou sobre a 
existência de saldo do ano anterior para serviços de tradução de artigos para o inglês, os quais devem 
ser encaminhados até com urgência. Informou também sobre consulta feita pela PRPG acerca do 
interesse do PPG na abertura de vaga para professor titular visando fortalecer as linhas de pesquisa do 
PPG. ITEM 4. Não houve outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Natalia Hanazaki 
encerrou a reunião às 18:30h e eu, Nivaldo Peroni lavrei a presente ata que, sendo aprovada, será 
assinada por mim e pela Srª. Presidente.  
  

 


