
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 003/PPGECO/2016 DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DO DIA 25/04/2016, CONVOCADO PELO 2 

EDITAL Nº 003/PPGECO-UFSC/2016. 3 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 16:00h, na sala de 4 

reuniões da Pós-ECO, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa para uma reunião 5 

extraordinária, sob a presidência do Prof. Nivaldo Peroni, com a presença dos Profs. Paulo 6 

César de Azevedo Simões Lopes, Fábio Gonçalves Daura Jorge, e Tânia Tarabini Castellani. Às 7 

16h00min, havendo quórum, o Prof. Nivaldo Peroni iniciou a reunião: 1. Marcação defesa 8 

Doutorado Mariana Beatriz Paz Otegui: Item retirado de pauta e voltará na próxima reunião 9 

do Colegiado (maio); 2. Situação das Bolsas do PPG: Foi relatado pelo Prof. Nivaldo sobre o 10 

que aconteceu com a bolsa da aluna Macarena Agrelo, por motivo desconhecido, o CNPq 11 

concedeu esta cota por apenas 12 meses e agora está cobrando o envio da dissertação. Este 12 

fato ocorreu em fevereiro do presente ano, porém, só foi de nosso conhecimento quando a 13 

aluna, no início de março, não recebeu bolsa. Para resolver a situação, o Prof. Nivaldo pagou 14 

a cota com verba de sua taxa de bancada. Após discussão, ficou definido que no início de 15 

maio seu orientador e coorientador, Profs. Paulo e Fábio, se comprometeram a pagar a 16 

bolsa, referente a abril cujo recebimento é em maio. Desta forma, o Prof. Nivaldo terá 17 

tempo hábil para resolver tal questão com o CNPq, assim como com as cotas de bolsa Capes-18 

DS que foram subtraídas do PPGECO em março de 2016 pela CAPES. Não tendo nada mais a 19 

tratar, o presidente encerrou a reunião às 17:00h e eu, Rebeca Andrade, lavrei a presente 20 

ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 25 de abril de 2016. 21 
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