
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 006/PPGECO/2016 DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 11/07/2016, CONVOCADO PELO 2 

EDITAL Nº 006/PPGECO-UFSC/2016. 3 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 16:00h, na sala de reuniões 4 

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

Peroni, subcoordenador Fábio Gonçalves Daura Jorge e com a presença dos Profs. Paulo 6 

César de Azevedo Simões Lopes, Renato Hajenius Aché de Freitas e Tânia Tarabini Castellani, 7 

além do Representante Discente Cleiton Juanez Recarli. Às 16h00min, havendo quórum, o 8 

Prof. Nivaldo Peroni iniciou a reunião: 1. Informes: a) Regimento CCB: Regulamentação 9 

Câmara CCB e União com a Câmara de Pesquisa que ainda não existe; b) Acontecendo esta 10 

semana o processo seletivo de Doutorado. Foram 5 candidatos escritos e todos 11 

compareceram; c) Mini curso da semana da Bio – enviar informativo a todos; 2. Apreciação 12 

e aprovação da ata de 06/06/2016: ata analisada e aprovada; 3. Solicitação de Banca: a) 13 

Doutoranda Yve E. Alves Gadelha solicita banca para 10/08 às 14:00h – Colegiado definiu a 14 

seguinte composição: Titulares: Kleber Del-claro (videoconferência), Milton S. Mendonça 15 

Júnior (compraremos passagem), Fábio Gonçalves Daura-Jorge, Eduardo Luis Hettwer Giehl, 16 

Sérgio Ricardo Floeter – Suplente Tânia Tarabini Castellani. Colegiado sugeriu a vinda do 17 

Prof. Kleber e o Milton por vídeo conferência. Porém, como o professor Milton já havia sido 18 

convidado, será comprada passagem para ele e o professor Kleber participará por meio de 19 

videoconferência; 4. Proposta de nova Disciplina: a) Profa. Tania enviou proposta de uma 20 

nova disciplina de Tópicos Especiais “Ecologia vegetal em um mundo em transformação”: a 21 

mesma será oferecida de 05 a 09 de dezembro durante o dia inteiro. Por ser considerada 22 

uma disciplina relevante o Colegiado aprovou. Esta disciplina de tópicos possui 02 créditos e 23 

ficaram divididos da seguinte forma: 01 crédito para o prof. Nivaldo e outro para a profa. 24 

Tânia; b) “Filosofia da Ciência e da Ecologia”: a proposta é que a mesma seja oferecida nos 25 

dias 11 e 12 de agosto durante o dia inteiro. Proposta do prof. Colaborador Eduardo Giehl. 26 

Aprovado. Tópicos com 01 crédito; 5. Solicitação de Validação de Créditos: a) Rafaela 27 

Helena Ludwinsky solicita validação de créditos do mestrado para doutorado, totalizando 20 28 

créditos. Validação das disciplinas e proficiência aprovadas; b) Thiago Caio Celante Gomes 29 

solicita validação referente ao estágio docência na disciplina ECZ7071 retroativo de 2015.2. 30 

Prof. Paulo Simões foi o relator da solicitação e após análise e discussão em reunião foram 31 

aprovados 02 créditos e não 03 como o doutorando havia solicitado; 6. Solicitação de 32 

Coorientação: a) Alexandre Deschamps solicita coorientação da Dra. Michele Dechoum. Por 33 

ser considerada de extrema importância a ajuda da Dra. Michele a solicitação foi aprovada; 34 

b) Lucas Peixoto Machado solicita coorientação da também da Dra. Michele Dechoum. 35 

Aprovado; 7. Estágio Pós-Doutoral: a) Relatório Final da pós-doc Valentina Amore. Prof. 36 

Renato foi o relator e analisou o relatório e considerou ótimo o desenvolvimento nas 37 

atividades propostas com grande aproveitamento final da pós-doutoranda. Relatório 38 

aprovado. Será solicitado certificado de pós-doc referente o período 01/05/2016 a 39 

30/04/2016; b) Relatório parcial: Mariana Bender Gomes. Após análise da relatora, profa. 40 

Tânia, aprovou a prorrogação de sua matrícula por mais 05 meses no PPG, conforme 41 

solicitado, período de 29/03/2016 a 29/08/2016, mesmo este período já estando 42 

praticamente no final; 8. Solicitação de Reconhecimento de Diploma emitido no exterior: a) 43 

Karina Manayeva solicita reconhecimento de diploma de doutorado emitido pela Rakuno 44 

Gakuen University (Japão) em 2014, sendo o título na área de Ciências Agrárias. A comissão 45 

responsável pelo reconhecimento no PPG apontou alguns documentos faltantes (ementas 46 

das disciplinas e comprovante de residência no local, pois são exigências da UFSC). Além 47 

disso, será elaborada uma resolução informando os critérios que o Programa utilizará para 48 

reconhecer diplomas. Desta forma, o processo foi retirado de pauta e voltará na próxima 49 

reunião já com a resolução e de preferência com os documentos que serão solicitados; 9. 50 

Solicitação Prof. Paulo Horta: O professor solicitou ajuda do Colegiado e da Coordenação da 51 

Pós com seu aluno de doutorado Leidson Allan Lucena, pois perdeu o contato com ele e seu 52 

prazo final do doutorado é em 03/08/2016, porém, o doutorando ainda não qualificou. Ficou 53 

definido que o professor Nivaldo fará uma reunião com o Paulo Horta para entender melhor 54 



a questão e posteriormente entrará em contato com o doutorando; 10. Outros Assuntos: a) 55 

Relatório de andamento das atividades: i. Wilson Antonio Weis o Prof. Fábio analisou o 56 

andamento das atividades e ficou definido que será conversado com o doutorando porque a 57 

submissão e publicação do primeiro artigo referente a sua tese está com atraso, bem como 58 

da submissão do segundo manuscrito, ainda em preparação. Não tendo nada mais a tratar, o 59 

presidente encerrou a reunião às 18:10h e eu, Rebeca Andrade, lavrei a presente ata que 60 

sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 11 de julho de 2016. 61 
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