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Ata da Reunião Ordinária 2022-06 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 30 de 

agosto de 2022 

 

Às 14:00 horas do dia 30 de agosto de 2022 reuniram-se em Reunião Ordinária, na plataforma 

virtual Google Meet, os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

- Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental: Prof. Dr. Doriedson 

Ferreira Gomes (Vice-Coordenador), Profa. Dra. Margareth Peixoto Maia (Representante 

Docente), Prof. Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis (Representante Docente), Lívia Matos 

dos Santos (Representante Técnico-Administrativa), Clarissa Pereira Gunça dos Santos 

(Representante Discente - Suplente) e Prof. Dr. Pavel Dodonov (Coordenador), sob a 

presidência deste último. Havendo quórum regulamentar, a reunião foi iniciada, com os 

seguintes pontos de pauta: 1. Informes; 2. Proposta de prazo para discentes que tiveram 

um ou mais semestres trancados; 3. Solicitações de prorrogação de prazo; 4. Solicitações 

de substituição de orientação; 5. Proposta de evento; 6. O que ocorrer. 1. Informes. 1.1. 

Edital bolsas Carrefour: Prof. Pavel informou sobre o “Edital de chamamento público para 

ações afirmativas de concessão de bolsas de estudo e permanência para cursos de graduação e 

programas de pós-graduação em instituições de ensino públicas e privadas” emitido pelo 

Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e solicitou que alguém do Colegiado examinasse o 

edital com atenção para avaliar se o PPG Ecologia poderia participar. Prof. Doriedson se 

responsabilizou por fazer isso. 1.2. Aula magna: Profa. Margareth informou que confirmou 

com Bete Wagner a possibilidade de realização de aula magna no dia 15 ou 16 de setembro, 

pela tarde. 2. Proposta de prazo para discentes que tiveram um ou mais semestres 

trancados: Prof. Pavel relatou que recebeu questionamentos quanto ao prazo para defesa de 

discentes que tiveram um ou mais trancamentos. Após discussão, foi aprovada unanimamente 

a proposta de que tais discentes tivessem o prazo para defesa estendido até o final do semestre 

2023.1, com a possibilidade de solicitar uma prorrogação de três meses adicionais. Caso haja 

trancamento de novo semestre, o prazo será prorrogado por este novo semestre. 3. 

Solicitações de prorrogação de prazo: A discente Catarina Orrico Morais solicitou 

prorrogação de prazo para o semestre 2023.2. Foi concedido o prazo de três meses após o 
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final do semestre 2023.1. O discente Virgílio Machado solicitou prorrogação de um semestre 

para a defesa da tese. Tendo em vista que o discente havia trancado ao menos um semestre, 

foi concedido o prazo até o final de 2023.1. A discente Andreia Ferreira solicitou prorrogação 

similar à da discente Catarina Orrico Morais. Tendo em vista que a discente tinha trancado 

um semestre por motivos de saúde, foi concedido o prazo até o final de 2023.1, com 

possibilidade de solicitar prorrogacão adicional. 4. Solicitações de substituição de 

orientação: Foram solicitadas duas extensões de prazo: a mestranda Alaine de Carvalho 

Vitório, orientada pelo Prof. Dr. Mauro Ramalho, solicita que a orientação passe a ser 

realizada pela Profa. Dra. Luisa Maria Diele-Viegas; a mestranda Alexsandra Tosta dos 

Santos Oliveira, orientada pelo Prof. Dr. Pedro Luís Bernardo da Rocha, solicita que a 

orientação passe a ser realizada pelo Prof. Dr. Bruno Vilela de Moraes e Silva. Ambas as 

solicitações foram aceitas por unanimidade. 5. Proposta de evento: Prof. Pavel apresentou a 

proposta de realizar no Instituto de Biologia, no âmbito do Mestrado Profissional e de outras 

pós-graduações, um GIS Day. A proposta foi aceita favoravelmente pelo Colegiado. 6. O que 

ocorrer. 6.1. Prof. Claudio relatou que discentes que entraram no último processo seletivo 

apresentaram dúvidas quanto à forma como foi avaliado o Formulário de Impacto na 

Formação e Apoio Institucional. Foi proposta a realização de uma reunião extraordinária para 

rediscutir como é feita a seleção. 6.2. A representante discente Clarissa relatou que há 

diversas notas de discentes faltando no sistema SIGAA. Prof. Pavel explicou alguns 

problemas dos quais tinha conhecimento e disse que entraria em contato com docentes de 

disciplinas ainda em aberto no sistema. A representante discente também relatou que vários 

discentes estão com dúvidas sobre avaliação por comitê de ética para realização de 

entrevistas, ao que a Profa. Margareth sugeriu que examinassem a Resolução Nº 510, de 07 de 

abril de 2016; e que tem notado um desânimo por parte do corpo discente, sugerindo como 

possibilidade uma reunião com as(os) discentes para conversar sobre o mestrado e para que as 

pessoas se sintam mais envolvidas. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e a sua ata 

será lida e assinada pelos presentes. 
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