
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11/PPGECO/2016 DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 05/12/2016, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 
11/PPGECO-UFSC/2016. 
Ao quinto dia de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala de aula 15 da Farmacolgia 1 

(Térreo-Bloco D) presidido pelo Prof. Nivaldo Peroni, com a presença dos Profs. Andrea 2 

Santarosa Freire, Alberto Lindner, Carlos Frederico Deluqui Gurgel, Eduardo Luis H. Giehl, 3 

Fábio Gonçalves Daura Jorge, Malva Isabel Medina Hernandez, Maurício Mello Petrucio, 4 

Natalia Hanazaki, Paulo Cesar de Azevedo Simões Lopes, Paulo Roberto Pagliosa Alves, 5 

Renato Hajenius Aché de Freitas, Selvino Neckel de Oliveira e Tania Tarabini Castellani, dos 6 

representantes discentes Giulia Burle Costa, Lucas Nunes Teixeira e Maristela Carpintero 7 

Hensen. Às 14h00min, havendo quórum, o Prof. Nivaldo iniciou a reunião: 1. Informes: a) 8 

Relatório CAPES do quadriênio (2013/2016/Sucupira): no dia 10/12/2016 serão 9 

encaminhados os dados da Sucupira dos anos de 2013, 2014 e 2015. E quanto aos dados de 10 

2016, serão encaminhados em 11/02/2017; b) Mudança na coordenação do PPGECO: a partir 11 

de 2017, o Prof. Fábio assumirá a coordenação do PPG; c) Novas normas para estágio 12 

docência: no Colegiado Delegado foram elaboradas novas normas de Estágio de Docência, e 13 

o Prof. Nivaldo pediu para que as solições de Estágio de Docência para 2017.1 sejam 14 

enviadas o mais breve possível; d) Pagamento de taxa de bancada dos alunos: os alunos 15 

relataram que não conseguiram reembolso de Taxa de Bancada em Florianópolis. Será 16 

verificado se o Memorando do Prof. Nivaldo foi enviado; e) Sala de vídeo-conferência: a 17 

SIPG 08 foi regularizada para tais atividades, sendo que uma nova TV será providenciada; f) 18 

Atuação dos pós-docs no PPG: os pós-docs PNPD atuam de maneira mais ampla no 19 

Programa, sendo esta uma prática positiva para o mesmo; g) Seminários II: não se caracteriza 20 

como disciplina obrigatório, porém não há muita demanda. Apesar de ser uma disciplina 21 

eletiva, o Prof. Nivaldo solicita maior participação. Foi abordado pelo Prof. Selvino a 22 

possibilidade de um seminário mensal. Já a Profa. Malva indicou que aconteça 23 

quinzenalmente, e este assunto será discutido no Colegiado Delegado. A Profa. Natália 24 

propõe que a organização da SAPECO compute nos créditos dos Seminários, sendo que o 25 

responsável pela organização da SAPECO, ficaria responsável também pelos Seminários; h) 26 

Livro de Campo 2015: os livros estão prontos e estão com a Profa. Natália, e os Prof. que 27 

participaram tem direito a um exemplar; i) Prof. Maurício citou que no próximo ano (2017), o 28 

Programa completará 10 anos, sendo importante a realização de uma comemoração; j) 29 

Assinatura termo de cooperação com a Justiça Federal; 2. Pedido de destinação de 10% do 30 

PROAP para o LAMEB: esse recurso foi solicitado em função da manutenção que 31 

necessitam. Além disso, o Prof. Nivaldo levantou a hipótese da destinação ser proporcional à 32 

utilização de uso (PPG ECO e FAP solicitam desta forma), porém a proposta não foi discutida 33 

na Reunião da Câmara. Na última reunião da Câmara, o pedido de destinação de 10% do 34 

PROAP foi feito novamente. A Profa. Andrea informou sua experiência sobre a tentativa de 35 

utilização do LAMEB. Já o Prof. Pagliosa solicitou uma apresentação das tarefas, e foi 36 

informado que o Laboratório já a realizou. A Profa. Malva destacou que podemos utilizar o 37 

LAMEB independente de pagarmos já que estamos no mesmo centro. O Prof. Jamil, 38 

presidente da Câmara, sugeriu que cada PPG destinasse de 5 a 10% do PROAP. Então, foi 39 

citada a possibilidade do Programa pagar proporcionalmente ao real uso do Laboratório pelos 40 

alunos do PPG. A proposta do Prof. Paulo P. foi de destinar a taxa de bancada do aluno que 41 

irá utilizar o LAMEB, sendo esta uma solução inicial e no próximo ano, elaborar uma 42 

comissão para análise. Porém, essa proposta foi negada pela maioria; 3. Pedido de inclusão 43 

no regimento do PPGECO de percentual destinado ao LAMEB: incluir no Regimento que 44 

pagaremos 10% do PROAP ao LAMEB; 4. Prestação de contas do PPGECO: foi 45 

apresentado pelo Prof. Nivaldo a prestação de contas do Programa, sendo que o mesmo 46 

recebeu em Julho/2016 R$ 25 mil e no final de Outubro/2016, R$ 7.500,00, totalizando R$ 47 

39.300,00; 5. Discussão inicial sobre fusão de PPGs do CCB: O Prof. Nivaldo relatou que 48 

está em andamento na Câmara da Pós, um estudo sobre a fusão de PFs do CCB. Em fevereiro, 49 

este assunto voltará a ser discutido. Foi abordada a fusão PPG ECO com a FAP, e será 50 

realizada uma verificação. Além disso, os professores pensam ser complicado julgas tal 51 

mudança nesta época (fechamento de quadriênio). Já a Profa. Malva sugeriu que para a 52 

disciplina de Seminários II, faça um convite à FAP e Oceano, para participarem e unirem as 53 

áreas de conhecimento, e por fim o colegiado se manifestou contrariamente a proposta de 54 



fusão dos PPGs neste momento; 6. Discussão inicial sobre o s procedimentos de seleção de 55 

mestrado e doutorado. Foi discutido brevemente os procedimentos sobre os cronogramas de 56 

seleção, e do processo de seleção semestral do doutorado para o período de 2017.1. O 57 

colegiado delegado irá discutir esse assunto com mais detalhes; 7. Outros assuntos: a) Profa. 58 

Malva divulgou sua bolsa PDSE disponível que deve ser utilizada até final de 2017; Sem nada 59 

a acrescentar o Prof. Nivaldo Peroni encerrou a reunião às 16h30min e eu, Rebeca de Moura 60 

Andrade, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada pelos presentes.  Fpolis, 05 de 61 

dezembro de 2016. 62 
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