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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 

CONSELHO DE CURSO DO PPGEC 

Nova Xavantina/MT, 19 de julho de 2021 

Ao dia dezenove de julho de dois mil e vinte e um, às 09h07 (horário oficial de Brasília), foi 

realizada a reunião extraordinária do Conselho de Curso do PPGEC. Em atendimento a Instrução 

Normativa nº. 002/2020-UNEMAT, que regulamenta e normatiza a realização de reuniões ou 

sessões virtuais no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes 

Maldonado, e dá outras providências, a reunião foi realizada por videoconferência <Google Meet: 

https://meet.google.com/fpx-kzvy-eqr >. 

Conselheiros  

Presentes 

Eddie Lenza de Oliveira, Beatriz Schwantes Marimon, Ricardo Keichi Umetsu e 

Ivor Prolo 

Ausências não 

Justificadas 

- Alessandro Ribeiro de Morais;  

- Arthur Aires Veríssimo (desligado do conselho a pedido) 

Instaurada a sessão, o Presidente prof. Eddie Lenza de Oliveira consulta o quórum, sendo 

constatada a presença suficiente de conselheiros. Agradece a presença de todos e todas e inicia a 

sessão, que será regida em conformidade com a Resolução nº 015/2013-CONSUNI e Resolução nº 

023/2016 - CONSUNI. Em seguida o Presidente apresenta a ordem do dia, estabelecida da seguinte 

forma:  

PAUTA 01 – Avaliação dos destaques para inserção na Plataforma Sucupira (Coleta Capes) 

Apresentação/ 

Discussão/deci

são/Encaminha

mentos 

O presidente da sessão passou a palavra para a profa. Beatriz, que em seu relato 

inicial diz que precisa da colaboração dos conselheiros para decidir sobre os 

destaques a serem inseridos na Plataforma Sucupira. Este se refere ao coleta 

Capes do quadriênio 2017-2020. Na sequência, foi apresentado os critérios para 

escolha dos/das:  

▪ Egressos destaques do ciclo 2013-2016 e 2017-2020;  

▪ Produções do ciclo avaliativo de 2017-2020;  

▪ Projetos de pesquisa dos estudantes referente ao período de 2017-2020.  

Após discussão e apresentação das sugestões, ficou aprovado os nomes dos 

egressos destaques do ciclo 2013-2016 e 2017-2020 e as Produções do ciclo 

avaliativo de 2017-2020, que considerou como critério prioritário o(a) 

primeiro(a) autor(a) ser estudante/egresso do PPGEC. Quanto aos projetos de 

pesquisa dos estudantes referente ao período de 2017-2020, por haver 

prorrogação de prazo para envio na Plataforma Sucupira, será consultado os(as) 

orientadores(as) para indicar(em) nome(s) de estudante(s) que considere ter 

projeto inovador. A partir desta indicação, será avaliado e decidido quais serão os 

projetos selecionados que serão incorporados no relatório final.  

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão às 10h40 

(horário de Brasília) e eu, Ivor Prolo, lavrei a presente Ata, que pode ser 

consultada a gravação no link: 

https://drive.google.com/file/d/1LtzxYkYA1yFXRnLURkTDNBbOThN8tmlS/vi

ew?usp=sharing, que depois de aprovada pelos conselheiros, segue devidamente 

assinada. 

• Eddie Lenza de Oliveira - Presidente 

• Beatriz Schwantes Marimon - Representante docente 

• Ivor Prolo - Representante PTES 

• Ricardo Keichi Umetsu - Representante docente 
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