
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO 

 

 

Página 1 de 3 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020 

CONSELHO DE CURSO DO PPGEC 

Nova Xavantina/MT, 25 de novembro de 2020 

Ao dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte, às 15h (horário oficial de Brasília), foi 

realizada 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/rwe-csed-thh>. 

Conselheiros  

Presentes 

Ben Hur Marimon Junior, Beatriz Schwantes Marimon, Ricardo Keichi 

Umetsu, Alessandro Ribeiro de Morais, Fabricius Maia Chaves Bicalho 

Domingos, Arthur Aires Veríssimo e Ivor Prolo 

Ausências não 

Justificadas 
Eddie Lenza de Oliveira 

Instaurada a sessão, o Presidente prof. Ben Hur Marimon Junior 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: 01) Pedidos de credenciamento de Denis Silva Nogueira, Yulie 

Shimano e Adriane Muelbert; 02) Eleição para o novo Coordenador do PPGEC - Mandato atual 

(professores Ben Hur e Eddie Lenza) expira em 31/12/2020 

1. Pedidos de credenciamento de Denis Silva Nogueira, Yulie Shimano e 

Adriane Muelbert 

Apresentação/ 

Discussão 

O presidente da sessão projetou na tela da reunião a planilha com a pontuação 

dos docentes atuais e docentes com pretensão de credenciamento no programa. 

Segue abaixo os critérios utilizados para a avaliação dos novos credenciamento:   

▪ Foram avaliadas as publicações de artigos completos do(a) candidato(a) 

em periódicos no último quadriênio (2017-2020);  

▪ O(a) candidato(a) precisa ter pelo menos 5 artigos publicados em Qualis 

igual/superior a B1+ para ser avaliado com nota 5 (Muito Bom) no item 

4.1 (Produção Intelectual) do Relatório de Avaliação Quadrienal da 

CAPES (Publicações qualificadas do Programa por docente); 

▪ Foram considerados na pontuação acima apenas os artigos que 

apresentam inegável aderência com a área de Biodiversidade, 

independentemente do estrato do periódico no qual o artigo foi publicado. 

Nesta avaliação, foi considerada as publicações que tinham indexação 

JCR e SJR, bem como aqueles disponíveis na base SciELO. Os demais 

títulos são classificados no estrato C (produção não qualificada).  

Após a explanação dos critérios, a pontuação dos docentes pretendentes a 

credenciamento foi contabilizada da seguinte forma:   

 

Ranking no quadriênio Condição B1+ B2 NOTA 

Adriane Esquivel 

Muelbert 
Pretendente 

10 0 Muito Bom 

Denis Silva Nogueira Pretendente 6 4 Muito Bom 

Yulie Shimano Feitoza Pretendente 4 1 Bom 
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Após ampla discussão entre os conselheiros, foi considerada as seguintes 

observações sobre os pretendentes e indicativo para votação: 

▪ Adriane Esquivel Muelbert – possui inúmeras produções qualificadas que faz 

com que esteja dentro da avaliação “muito bom” dos critérios CAPES para 

docentes. A questão levantada é que as publicações são de pesquisas externas 

a região de atuação do programa e não possui docentes/discentes envolvidos. 

Torna-se interessante que a docente contribua em outras demandas do 

programa, como ensino e em projetos de pesquisa em que o corpo 

docente/discente também esteja inserido. Assim, pelo potencial de 

contribuição que a pretendente pode agregar ao programa, a indicação é que 

seja credenciada como colaboradora; 

▪ Denis Silva Nogueira – possui inúmeras produções qualificadas que faz com 

que esteja dentro da avaliação “muito bom” dos critérios CAPES para 

docentes. Possui produção com pesquisadores vinculados no PPGEC. Atende 

a uma área de pesquisa carente dentro do programa. Além das atividades de 

pesquisa, está disposto a contribuir efetivamente com o ensino (disciplinas), 

orientação e coorientação, colaborar com a coleta CAPES entre outras 

demandas que o programa precisar. Reside em uma cidade relativamente 

próxima (Primavera do Leste – MT), o que facilita a logística de 

deslocamento para Nova Xavantina. A indicação é que seja credenciado 

como docente permanente; 

▪ Yulie Shimano Feitoza - possui inúmeras produções qualificadas, embora não 

seja suficiente para que seja avaliada como “muito bom” nos critérios CAPES 

para docentes (sua avaliação é “bom” para produção intelectual). Atende a 

uma área de pesquisa carente dentro do programa. Por atuar e residir em 

Cuiabá-MT, está em um ponto estratégico para pesquisas no bioma Pantanal e 

facilitar a logística deslocamento para Nova Xavantina. Além das atividades 

de pesquisa, está disposta a contribuir efetivamente com o ensino 

(disciplinas), orientação, coorientação, trabalhar com outros pesquisadores do 

PPGEC, colaborar na coleta CAPES, receber discentes no laboratório de 

pesquisa que atua, entre outras demandas que o programa precisar. Assim, 

pelo potencial de contribuição que a pretendente pode agregar ao programa, a 

indicação é que neste momento seja credenciada como colaboradora. 

 

Proposta para votação: Aprovar o credenciamento de Denis Silva Nogueira 

como docente permanente e de Adriane Esquivel Muelbert e Yulie Shimano 

Feitoza como colaboradoras.  

Votação 06 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenção 

Decisão 

Aprovado o credenciamento dos docentes solicitantes. Desta forma, Denis 

Silva Nogueira será inserido no quadro de docentes permanentes e Adriane 

Esquivel Muelbert e Yulie Shimano Feitoza no quadro de docentes 

colaboradores do PPGEC.  

2. Eleição para o novo Coordenador do PPGEC - Mandato atual (professores 

Ben Hur e Eddie Lenza) expira em 31/12/2020 

Apresentação/ 

Discussão 

O presidente da sessão relatou que no dia 31/12/2020 vence seu mandato de 

coordenador e que é necessário designar a comissão para conduzir a eleição 

para escolha do novo coordenador. Foi lembrado que o mandato de membro 

discente no conselho venceu e que é preciso também realizar nova eleição. 

Foi recomendado que a eleição seja realizada de forma online para atender aos 
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critérios sanitários de prevenção de contágio da Covi-19. Assim, após 

verificação das resoluções, foi realizado o seguinte indicativo de comissão 

para votação: BEN HUR MARIMON JUNIOR (Docente); IVOR PROLO 

(PTES) e ARTHUR AIRES VERÍSSIMO (Discente) 

Votação 06 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenção 

Decisão 

Aprovado a comissão de eleição para escolha de novo coordenador do 

PPGEC e para a escolha do representante discente do conselho, conforme 

segue abaixo:  

Nome Categoria Função 

BEN HUR MARIMON JUNIOR Docente Presidente 

IVOR PROLO PTES Membro 

ARTHUR AIRES VERÍSSIMO Discente Membro 

 

A comissão tem até 31/01/2021 para realizar a eleição e apresentar a escolha 

dos eleitos (Coordenador PPGEC e Membro Discente para o Conselho) para 

homologação neste conselho.  

 

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

16h45 (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/1mep_T57bE7qGp8d1odgLUH5n6lEpywMH/

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

devidamente assinada. 

• Ben Hur Marimon Junior - Presidente 

• Alessandro Ribeiro de Morais - Membro docente  

• Arthur Aires Veríssimo - Membro Discente 

• Beatriz Schwantes Marimon - Membro docente 

• Fabricius Maia Chaves Bicalho Domingos - Membro docente 

• Ivor Prolo - Membro PTES 

• Ricardo Keichi Umetsu - Membro docente 
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