
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 007/PPGECO/2016 DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 15/08/2016, CONVOCADO PELO 2 

EDITAL Nº 007/PPGECO-UFSC/2016. 3 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, 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, subcoordenador Fábio Gonçalves Daura Jorge e com a presença dos 6 

Profs. Paulo César de Azevedo Simões Lopes e Tânia Tarabini Castellani, além do 7 

Representante Discente Cleiton Juanez Recarli. Às 14h00min, havendo quórum, o Prof. 8 

Nivaldo Peroni iniciou a reunião: 1. Informes: a) Sucupira: o prazo para revisar os anos de 9 

2013, 2014 e 2015 é até março/2017. Teremos até abril para fechar o ano de 2016 e até 10 

dezembro de 2017 sairá o resultado; b) Curso de Inverno: Aconteceu o curso de inverno 11 

com aproximadamente 60 alunos entre 29 e 31 de junho; c) Bolsas: Todos os doutorandos 12 

que ingressaram em 2016 possuem bolsas; 2. Apreciação e aprovação da ata de 13 

11/07/2016: ata analisada e aprovada; 3. Homologação Ad Referendum: Foram 14 

homologados os seguintes ad referenduns: a) Prorrogação Doutorando Leidson Allan F. 15 

Lucena para 28/02/2017; b) Prorrogação Doutorando Anderson Antônio Batista para dia 16 

25/10/2016; c) Banca de Projeto Marina Nasri Sissini para 15/08/2016; d) Solicitação para 17 

residir em São Francisco do Sul e receber bolsa do doutorando Renan Paitach; e) Banca de 18 

Projeto Doutoranda Giulia Burle Costa para dia 02/09/2016, na sala SIPG 15; 4. Solicitação 19 

de Reanálise de Estágio Docência: a) Doutorando Juan Pablo Quimabayo Agreda solicita 20 

reanalise da solicitação de estágio que cursou em 2015.2 que foi negada anteriormente por 21 

faltar cronograma da disciplina. A Profa. Malva enviou uma carta informando que o 22 

doutorando participou de 45h/a, equivalente a 3 créditos. Após nova análise, a solicitação 23 

foi aprovada; 5. Solicitações de Validações de Créditos: a) Clarissa Ribeiro Teixeira solicita 24 

validação de 5 créditos cursados na UFPR. Aprovados; b) Júlia Nunes de Souza solicita 25 

validação de 3 créditos cursados na UFRGS. Aprovados; c) Marina Nasri Sissini solicitação 26 

validação de 21 créditos. Solicitação retirada de pauta. Serão escritas as normas de validação 27 

do PPG; 6. Solicitação de Reconhecimento de Diploma emitido no exterior: A comissão 28 

relatou a reunião com a Pró-Reitoria sobre os reconhecimentos de diplomas, pois o 29 

Programa gostaria de entender o que deve ser levado em consideração para tais 30 

reconhecimentos. Após esclarecido os parâmetros, foi analisada a solicitação de: Karina 31 

Manayeva que solicita reconhecimento de diploma de doutorado emitido pela Rakuno 32 

Gakuen University (Japão) de 2014. Após análise da documentação apresentada e por ser 33 

considerada uma tese de relevância com o Programa, o PPG aprova o reconhecimento de tal 34 

diploma. Aprovado por votação unânime. O processo será encaminhado a Pró-Reitoria para 35 

homologação da decisão; 7. Comissão de Seleção e edital de Bolsa PDSE: a) Edital: Será 36 

lançado edital para inscrição ainda agosto/2016 e a documentação deverá ser entregue na 37 

SIPG, e serão selecionados 3 alunos de doutorado para bolsa PDSE pelo período de 4 meses 38 

cada; b) Comissão: A comissão será composta pelos professores: Nivaldo, Elisandro Ricardo 39 

(PPGFAP) e o representante discente Alexandre Marcel; 8. Solicitação Acúmulo de Bolsa x 40 

Vínculo Empregatício: Doutorando Jonatas Alves solicita acúmulo de bolsa e vínculo. O 41 

doutorando é professor na Universidade do Contestado – UnC Concórdia exercendo 42 

atividade de docência e administrativa totalizando a carga horária de 16h semanais. O 43 

Colegiado solicitou uma carta de anuência de seu orientador, uma carta do aluno 44 

informando estar ciente sobre o bom andamento das atividades do doutorado e uma carta 45 

da Instituição. Desta forma, o assunto retornará na próxima reunião com esta 46 

documentação em mãos; 9. Comissão de criação de normas de Validação de Créditos: Ficou 47 

definida a comissão que elaborará as normas de validação do PPG. A mesma será composta 48 

pelos professores: Nivaldo e Fábio e pelo representante discente Cleiton. Não tendo nada 49 

mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 15:20h e eu, Rebeca Andrade, lavrei a 50 

presente ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 15 de agosto 51 

de 2016. 52 
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