
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/PPGECO/2015 DO COLEGIADO DELEGADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 01/06/2015, CONVOCADO PELO 
EDITAL Nº 06/PPGECO-UFSC/2015. 
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 14:00h, na sala de reuniões 1 

da Pós-ECO, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa sob a presidência do Prof. Nivaldo 2 

Peroni, com a presença dos Profs. Malva Hernandez, Bárbara Segal Ramos, Sérgio Floeter e 3 

pelo representante discente Rafael Barbizan Sühs. Às 14h15min, havendo quórum, o Prof. 4 

Nivaldo iniciou a reunião: 1. Informes: Antes de dar início aos tópicos, o prof. Nivaldo 5 

informou a respeito da greve dos servidores. a) Oferecimento Disciplina Mamíferos 6 

Marinhos: Método e Aplicações: Sugeriu-se primeiramente conferir a divisão de créditos; b) 7 

Foi informado sobre os relatórios de 24 meses apresentados pelos alunos ingressantes em 8 

2013/1: Anaíde Wrublevski Aued, Debora Monteiro Bretano, Manuela Bernardes Batista e 9 

Wilson Antonio Weis; 2. Apreciação e aprovação das atas de 02/02/2015, 02/03/2015, 10 

06/04/2015, 04/05/2015: Assunto retirado de pauta e retornará na próxima reunião; 3. 11 

Aprovação Ad Referendum: a) Mestranda Naomi Lastrucci passa a ter o prof. Sergio Floeter 12 

como seu orientador: Após análise, o item foi aprovado; b) Pagamento Taxa de Publicação 13 

Internacional no valor de U$ 675,00 do aluno Guilherme Ortigara Longo: Solicitação foi 14 

analisada e aprovada pelo Colegiado; 4. Banca de Qualificação: a) Doutorando Anderson 15 

Antônio Batista solicita banca de qualificação para 25/06/2015: este item foi aprovado pelo 16 

Colegiado; 5. Solicitação de Validação de Créditos: A Profa. Bárbara Segal foi a relatora dos 17 

processos: a) Juan Pablo Quimbayo Agreda solicita validação das disciplinas cursadas 18 

durante o mestrado: Foram aprovados 25 créditos, porém a secretaria precisa conferir o 19 

histórico; b) Júlia Nunes de Souza solicita validação das disciplinas cursadas no mestrado: o 20 

item foi aprovado pelo colegiado; c) Vitor de Carvalho Rocha solicita validação da disciplina 21 

Ecologia de Campo: o item foi avaliado e aprovado pelo colegiado, com a ressalva de possuir 22 

4 créditos; 6. Solicitação de Criação de Disciplina: a) Prof. Sergio Floeter solicita aprovação 23 

para criação da disciplina Tópicos Especiais: Estruturação de Comunidades para 2015.2: Este 24 

item foi negado pelo Colegiado. A relatora (Profa. Malva) primeiramente sugeriu 25 

transformar a referida disciplina em 1 crédito pois a disciplina está concentrada em 4 dias e 26 

também sugeriu ao colegiado discutir normas mínimas para criação de disciplinas; de acordo 27 

com a relatora, a objeção da proposta se deve ao fato de que a outra docente da disciplina 28 

não comprovou experiência em docência nem no assunto que seria tratado, fato também 29 

salientado pela profa. Barbara. A profa. Malva deixou claro que não concorda que recém-30 

saídos do doutorado estejam aptos à plena docência na pós-graduação e sugeriu que a 31 

docente poderia dar aula no curso de inverno e também na disciplina de Ecologia de 32 

Comunidades, juntamente com os outros pós-docs. Profa. Malva e Prof. Nivaldo sugerem 33 

criar uma comissão de docência, a qual discutiria a ementa das disciplinas; Prof. Sérgio 34 

sugere instaurar uma comissão para discutir um nível mínimo de experiência para a 35 

docência; Prof. Nivaldo destacou sobre a disciplina de Ecologia de Comunidades, onde 36 

muitos alunos estão relatando problemas na disciplina e sugeriu a 37 

reestruturação/reformulação da disciplina; A Profa. Malva disse que a disciplina foi 38 

reestruturada recentemente; b) Prof. Fábio Daura Jorge solicita aprovação para 39 

oferecimento da disciplina Tópicos Especiais: Introdução a Modelagem Estatística com R: o 40 

item foi avaliado e aprovado pelo Colegiado, possuindo 2 créditos, de 26 a 30 de outubro. 7. 41 

Aceite Matrícula Pós-Doutoral: a) Valentina Amore aprovada em 2º lugar no Edital 42 

001/PPGECO/2015: o item foi analisado e aprovado. Será solicitada matrícula da pós-doc à 43 

PROPG para fins de continuidade de estudos durante o período de 01/05/2015 a 44 

30/04/2016; b) Leonardo Sandrini Neto, aprovado em 1º lugar no Edital 003/PPGECO/2015: 45 

o item foi analisado e aprovado pelo Colegiado. Será solicitada matrícula da pós-doc à 46 

PROPG para fins de continuidade de estudos durante o período de 01/05/2015 a 47 

30/04/2016. 8. Outros assuntos: a) Aceite Aluna Convênio pela Profa. Tânia: Hedwig Tieze: 48 

Aprovado; b)  Comissão para análise das disciplinas do PPG: o assunto não foi discutido a 49 

fundo; c) Comissão de Credenciamento: deverá ser discutido na próxima reunião; d) 50 

Reembolso do valor da inscrição de R$ 1.693,18 pelo Prof. Sergio Floeter: Aprovado; e) 51 



Pagamento do valor e artigo publicado em revista A2 de US$918,00 pelo Prof. Nivaldo 52 

Peroni: Aprovado; f)  Michelle das Neves Lopes solicita validação das disciplinas cursadas no 53 

mestrado. Foram aprovadas com excessão de Ictiologia e TE BAAC. Totalizando 16 créditos 54 

aprovados; g) Sofia Zanke solicitando pré-banca e prorrogação de 1 mês de doutorado: 55 

Aprovado pelo Colegiado, entretanto a Prof. Bárbara acha que ela deve primeiro solicitar 56 

prorrogação e que um mês pode ser pouco dado o conteúdo da tese (5 artigos); Não tendo 57 

nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 16:45h e eu, Rafael Barbizan Sühs, 58 

lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. 59 

Florianópolis, 01 de junho de 2015. 60 
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