
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 14/PPGECO/2015 DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 07/12/2015, CONVOCADO PELO 2 

EDITAL Nº 14/PPGECO-UFSC/2015. 3 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 14:00h, na sala de 4 

reuniões da Pós-ECO, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa sob a presidência do 5 

Prof. Nivaldo Peroni, com a presença dos Profs. Bárbara Segal Ramos, Paulo César de 6 

Azevedo Simões Lopes, Tânia Tarabini Castellani e pelo representante discente Lucas Nunes 7 

Teixeira. Às 14h15min, havendo quórum, o Prof. Nivaldo Peroni iniciou a reunião: 1. 8 

Informes: a) Informes da reunião Pró-Reitoria de Pós-Graduação de 02/12/2015;  i. Edital: 9 

Foi informado a necessidade de incluir nos próximos editais algumas questões sobre 10 

acessibilidade e o PPG deve criar condições para aceitar o aluno, caso o mesmo seja 11 

aprovado no processo seletivo; ii. Tradução dos sites: Os PPGs com conceito 5 deverão 12 

traduzir seus sites para a língua inglesa, inclusive já foi disponibilizado um link do site para 13 

tal tradução. Apesar do PPGECO ainda não ter esta nota, já se organizará para efetuar tal 14 

tradução; iii. Previsão de verba para 2016: foi informado que a previsão da verba é de 25% 15 

da verba PROAP (estimativa de 33 mil para todo PPG). Mas, teremos que aguardar o 16 

próximo ano para ter mais informações; b) Licença maternidade aluna Cíntia Dalcuche Leal 17 

Martins: foi informado aos presentes que a doutoranda entrará em licença maternidade 18 

provavelmente a partir de dezembro de 2015; 2. Apreciação e aprovação da ata de 19 

09/11/2015: Ata aprovada; 3. Solicitação de Estágio Docência para 2015.2: a) Lucas Nunes 20 

Teixeira: Foi solicitado pelo mestrando a aprovação de 03 créditos referente a disciplina 21 

ECZ7015 que participará, porém após analise, o Colegiado aprovou 02 créditos e não 03 22 

como solicitado; b) Naomi Silveira Lastrucci solicita aprovação de 03 créditos referente a 23 

disciplina ECZ7015, porém após analise, o Colegiado aprovou 02 créditos e não 03 como 24 

solicitado; c) Vitor de Carvalho Rocha: Foi solicitado pelo aluno a aprovação de 2,75 créditos 25 

referente a estágio docência na disciplina ECZ7015. Após análise foi aprovado pelo Colegiado 26 

03 créditos; d) Anderson Antônio Batista solicita estágio docência na disciplina ECZ7030 com 27 

03 créditos. Porém, foram aprovados 02 créditos pelo Colegiado; e) Juan Pablo Quimbayo A. 28 

solicita validação de 03 créditos referente a estágio docência. Porém, o doutorando não 29 

apresentou o cronograma e apenas fala que atuará em 96 horas / aula. Colegiado solicita 30 

que o aluno quantifique o que realmente atuará e não na carga horária total da disciplina. A 31 

solicitação foi indeferida e deverá retornar na próxima reunião do colegiado; f) Cintia 32 

Dalcuche Leal Martins solicita estágio docência na disciplina GCN7011, Colegiado alertou que 33 

falta incluir a Cintia no cronograma na disciplina. Porém, foram aprovados 02 créditos; 4. 34 

Solicitação de Reconhecimento de Diploma: A Comissão de Reconhecimento leu seu 35 

parecer sobre a solicitação de reconhecimento de diploma emitido no exterior da Maristela 36 

Carpinto Hensen. Apesar do PPG reconhecer a relevância do estudo de mestrado realizado, 37 

foi de parecer favorável ao indeferimento do pedido. Em síntese, foi sugerido que a 38 

candidata busque o reconhecimento em curso de gestão ambiental, ao qual os conteúdos 39 

cursados se enquadram; 5. Estágio pós-doutoral: a) Andréia Green Koettker solicita 40 

matrícula como pós-doc no PPGECO a partir de 10 de julho de 2015 por um ano para fins e 41 

continuidade de estudos; b) Daniel Albeny Simões enviou seu relatório final referente ao 42 

estágio pós-doutorado que realizou entre os períodos de 21 de novembro de 2012 a 31 de 43 

julho de 2014. Foi aprovado pelo Colegiado seu relatório e será solicitado a PROPG a 44 

emissão do certificado; c) Leonardo Sandrini Neto enviou seu relatório final referente ao 45 

pós-doutorado no PPGECO durante o período de 12 de maio de 2015 a 10 de novembro de 46 

2015. Colegiado aprovou tal relatório e informou que o pós-doc saiu antes do previsto do 47 

estágio, pois foi aprovado em um concurso público. Desta forma, será solicitado emissão de 48 

certificado a Pró-Reitoria de Pós-Graduação; d) Mariana Bender solicita matrícula como pós-49 

doc no PPGECO. Colegiado analisou o projeto a qual ela participa e aprovou a solicitação. A 50 

matrícula será efetuada de forma retroativa a partir de 01 de março de 2015 a 29 de 51 

fevereiro de 2016; e) Melissa Carvalho enviou seu relatório final referente ao estágio pós-52 

doutorado realizado entre o período 12 de maio de 2010 a 12 de maio de 2015. Este 53 

relatório foi aprovado perlo Colegiado e será solicitado a emissão de seu certificado; 6. 54 



Solicitação de Alteração período aluno-convênio: A aluna convênio Hedwig Tietze solicita 55 

prorrogação de sua matrícula até 20/04/2016, ela continuará no Brasil para terminar suas 56 

coletas de dados. Solicitação aprovada pelo Colegiado; 7. Solicitação de Coorientação: a) 57 

Patrícia Menegaz de Farias solicita coorientação da Dra. Lucrecia Arellano Gámez, a profa. 58 

Lucrecia esta envolvida em alguns projetos no PPG e por conhecer seu currículo, o Colegiado 59 

julgou interessante a indicação de coorientação. Solicitação aprovada; 8. Solicitação Pré-60 

Banca: a) Ana Carolina Grillo Monteiro: solicita pré-banca, além de sua orientadora, profa. 61 

Bárbara Segal, participará também da pré-banca o Dr. Igor Cruz e o prof. Sérgio Floeter; b) 62 

Lucas Nunes Teixeira solicita pré-banca com a seguinte composição prof. Sérgio Floeter, 63 

orientador, prof. Fabricio Barreto Teresa, prof. Renato Freitas. Solicitação aprovada pelo 64 

Colegiado; c) Ricardo Filipe Riffel solicita pré-banca com a seguinte composição: profs. 65 

Alberto Lindner, seu orientador, Carlos Ferreira Leite, Paulo Horta Junior. Solicitação 66 

aprovada; d) Yve Gadelha solicita aprovação de sua pré-banca, com os seguintes profs. 67 

Benedito Lopes, seu orientador, Denise Lange, Sérgio Floeter. Colegiado aprovou tal 68 

solicitação e indicou o prof. Fabio Daura Jorge como membro suplente. A aluna será 69 

informada de tal solicitação; e) Tatiana Beras solicita pré-banca com a seguinte composição: 70 

Paulo Pagliosa, seu orientador, Paulo Horta Junior, Kalina Brauko. Pré-banca aprovada; 8. 71 

Solicitação de Prorrogação: a) Isabela Zignani solicita prorrogação de mais 01 mês para 72 

entrega da dissertação para pré-banca. Prorrogação aprovada; b) Luisa Fontoura solicita 73 

prorrogação de sua dissertação até abril/2016. Prorrogação aprovada pelo colegiado até 30 74 

de abril de 2016; c) Naomi Silveira Lastrucci solicita prorrogação de sua dissertação por mais 75 

dois ou três meses. Após análise, foi aprovado pelo Colegiado três meses de prazo a partir de 76 

11 de março de 2016. Porém, foi sugerido que caso não haja sucesso na amplificação e 77 

aquecimento do DNA no período, seja apresentado o primeiro capítulo para a defesa; d) 78 

Cristina Barbosa solicita prorrogação de 03 meses para defesa doutorado. Prorrogação 79 

aprovada a partir de 05 de março de 2016; e) Mariana Beatriz Paz Otegui prorrogação de 03 80 

meses para defesa doutorado. Solicitação aprovada pelo Colegiado a partir de 28 de 81 

dezembro de 2015; 9. Outros assuntos: a) Marcação defesa de projeto: Júlia Nunes de 82 

Souza. Colegiado solicitou maiores informações sobre o projeto, na carta deve constar o 83 

título do projeto. Desta forma, neste momento a solicitação esta indeferida; b) Seleção dois 84 

novos bolsistas PNPD: a bolsa PNPD que pertencia ao Leonardo Sandrini Neto esta 85 

disponível, pois este foi aprovado em um concurso público e desistiu de sua bolsa. Será 86 

aberto novo edital PNPD com duas vagas, referente a esta bolsa do Leonardo e a uma antiga 87 

bolsa de projeto da profa. Malva que se tornou uma bolsa institucional. Não tendo nada 88 

mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 16:20h e eu, Rebeca Andrade, lavrei a 89 

presente ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 07 de 90 

novembro de 2015. 91 

 
Nivaldo Peroni _______________________________________________________________ 
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Lucas Nunes Teixeira __________________________________________________________ 


