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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 

CONSELHO DE CURSO DO PPGEC 

Nova Xavantina/MT, 21 de outubro de 2021 

Ao dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um, às 10h (horário oficial de Brasília), foi 

iniciada a reunião ordinária 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/dzr-txox-ybh >. 

 

Conselheiros  

Presentes 

Eddie Lenza de Oliveira, Alessandro Ribeiro de Morais, Beatriz Schwantes 

Marimon, Ivor Prolo e Ricardo Keichi Umetsu,  

Ausência(s)  

Justificada(s) 
Não houve ausências.  

Participação da 

comunidade 

acadêmica e 

externa a Unemat 

Não houve registro de presença. 

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.  

1. Inclusão de pauta 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

Inclusão 1: Inclusão do prof. Guarino Rinaldi Colli para compor a comissão 

que revisará o regimento interno do PPGEC e envio em até 6 (seis) meses 

para a PRPPG com base no regimento geral (Resolução nº 029/2021). 

Aprovado por unanimidade pelos(as) conselheiros(as). Na portaria será 

incluído o nome do prof. Guarino.  

2. Homologação dos pareceres Ad Referendum do intervalo de 071 a 073/2021 
Apresentação/ 

Discussão 

O presidente solicitou aos conselheiros se alguém tem algum destaque ao 

ponto de pauta. Não houve nenhum destaque.  

Decisão 
O conselho aprova por unanimidade todos os pareceres Ad Referendum do 

intervalo de 071 a 073/2021.   

3. Prorrogação de prazo 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente apresentou os seguintes casos: 

Protocolo Discente Curso 
Turm

a 

Orientado 

por 

Tempo 

solicita

do 

Etapa 

291/2021 

Maélly 

Dállet Alves 

Gonçalves 

MEST 2020 

Immaculada 

Oliveras 

Menor    
7 meses Qualificação 

Prazo expirado e sem pedido de prorrogação: 

Discente Curso Turma 
Orientado 

por 

Prazo 

expirado 

em 

Etapa 

Júlio Miguel 

Alvarenga da Silva 
DOUT 2017 

Guarino 

Rinaldi Colli 
30/09/2021 

QUAL/ 

DEFESA 

Arthur Aires 

Veríssimo 
DOUT 2019 

Eddie L. 

Oliveira 
30/09/2021 

Qualificaç

ão 

Daielle Carrijo 

Gomes 
DOUT 2019 

Eddie L. 

Oliveira 
30/09/2021 

Qualificaç

ão 

https://meet.google.com/dzr-txox-ybh
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Micael Felipe de 

Moraes 
DOUT 2019 

Pedro V. 

Eisenlor 
30/09/2021 

Qualificaç

ão 

 

Decisão do conselho: 
Caso 1: Aprova prorrogação de prazo para qualificação até 31/03/2022 para Maélly 

Dállet Alves Gonçalves; 

 

Caso 2: Os doutorandos Arthur Aires Veríssimo, Daielle Carrijo Gomes e Micael 

Felipe de Moraes serão notificados (por e-mail) para oficializarem prorrogação de 

prazo ou agendamento da qualificação. Este pedido deve ser realizado até 

15/11/2021. O conselho pré-aprova prorrogar qualificação (no máximo) até 

31/03/2022 para doutorandos da turma de ingresso 2019, desde que formalizem 

solicitação.  

 

Caso 3: O doutorando Júlio Miguel Alvarenga da Silva e seu orientador serão 

notificados (por e-mail) para entregar carta de compromisso com cronograma para 

qualificação e defesa. Caso seja identificado algum problema de saúde, o 

doutorando deverá apresentar laudo médico que justifique. Este pedido deve ser 

realizado até 15/11/2021. 

4. Análise de pedidos de credenciamento e descredenciamento de docentes no 

PPGEC 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente da sessão apresentou a solicitação de descredenciamento 

realizada a pedido do prof. Dr. Dionei José da Silva (por e-mail) no dia 

15/10/2021 e a solicitação de credenciamento como colaborador do prof. Dr. 

Diogo Andrade Costa no dia 05/10/2021 (por e-mail).  

 

Após análise dos pedidos, o conselho acata o pedido do prof. Dionei para se 

descredenciar do PPGEC e do prof. Diogo para se credenciar no PPGEC. 

Esta decisão tem efeito a partir do mês de Outubro/2021. Por fim, o conselho 

aprova abertura em edital complementar da oferta de 1 (uma) vaga para 

orientação ao prof. Diogo, desde que o docente recém credenciado manifeste 

interesse.    

5. Evento a ser promovido pelo PPGEC em 2022: Workshop sobre serviços 

ecossistêmicos 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente apresentou a proposta do prof. Dr. Paulo S. Morandi, que 

pretende organizar um Workshop sobre Serviços Ecossistêmicos, que deve 

ocorrer no início do semestre letivo de 2022/2, tendo como previsão inicial 

os dias 22 a 26 de agosto de 2022. A proposta é realizar um evento com a 

participação de palestrantes, realização de mesas redondas no modo híbrido, 

online e presencial de forma simultânea. A ideia é realizar o Workshop em 

nome do PPGEC para colaborar com a disseminação de conhecimentos 

sobre os serviços ecossistêmicos, ao mesmo tempo promover o Programa. 

Por fim, o Workshop tem por objetivo aproximar o PPGEC e a universidade 

da comunidade, convidando agricultores, escolas e a comunidade em geral 

para participar do evento. A organização/coordenação ficará sob 

responsabilidade do prof. Paulo Morandi.  
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Após análise do pedido, o conselho aprova a solicitação. A Coordenação do 

PPGEC ficará à disposição para colaborar no que for possível para a 

realização do evento.  

6. Análise processo COPAD do Prof. Ben Hur Marimon Jr. 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente apresentou o processo COPAD do Prof. Dr. Ben Hur Marimon 

Jr. Após discussão, o conselho preencheu a Avaliação do desempenho 

docente referente as atividades de gestão e docência exercidas no PPGEC no 

período de período de 26/02/2017 a 26/02/2020 e aprova a documentação 

apresentada e emite parecer favorável para a continuidade da tramitação do 

processo.  

7. Informes e encaminhamentos finais  
▪ O presidente/coordenador antecipou aos conselheiros(as) a situação funcional do 

profissional técnico Ivor Prolo, que poderá não estar atuando na Coordenação do PPGEC 

a partir de 2022. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão às 11h35 (horário de 

Brasília) e eu, Ivor Prolo, lavrei a presente Ata, que a gravação pode ser consultada pelo link 

https://drive.google.com/file/d/1xgqG6SBvn1Ek7A3kVVHTh1KfifsstPPx/view?usp=sharing, 

que depois de aprovada pelos(as) conselheiros(as), segue devidamente assinada. 

 

Conselheiros(as) Assinatura certificada (gov.br) 

Eddie Lenza de Oliveira 

Presidente 
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