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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 

CONSELHO DE CURSO DO PPGEC 

Nova Xavantina/MT, 26 de agosto de 2021 

Ao dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e um, às 16h (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/dsj-thir-bxo >. 

Conselheiros  

Presentes 

Eddie Lenza de Oliveira, Ricardo Keichi Umetsu, Beatriz Schwantes 

Marimon e Ivor Prolo 

Ausência(s)  

Justificada(s) 
Alessandro Ribeiro de Morais 

Participação da 

comunidade 

acadêmica e 

externa a Unemat 

Registrada a(s) seguinte(s) presença(s): prof. Joaquim Manoel da Silva. 

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 

Houve a inclusão do discente Daniel Ferreira de Oliveira que não realizou 

rematrícula para o período letivo de 2021/2. Esta inclusão foi incorporada à 

pauta 03.  

2. Homologação dos pareceres Ad Referendum do intervalo de 047 a 053/2021 
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 047 a 053/2021.   

3. Prorrogação de prazo 

Apresentação/ 

Discussão 

O presidente do conselho apresentou os requerimentos abaixo sobre 

prorrogação de prazo e os discentes que estão fora de prazo (e que não se 

manifestaram): 

Protocolo Discente Curso 
Tur

ma 

Orientado 

por 

Tempo 

solicitado 
Etapa 

223/2021 
Geane R. de 

Souza 
MEST 2019 

Alessandro 

Morais 
31/10/2021 DEFESA 

243/2021 
João Carlos 

P. Oliveira 
DOUT 2019 

Pedro 

Eisenlohr 
22/12/2021 QUAL 

 

Discentes prazo expirado e sem novo pedido de prorrogação: 

Discente Curso Turma Orientado por Etapa 

Daniel F. de Oliveira MEST 2019 Ben Hur M. Junior QUAL 

Tayna Fernandes Nunes MEST 2019 Paulo M. Brando DEFESA 
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Decisão 

Após discussão, foi aprovado por unanimidade os pedidos de prorrogação 

de prazo dos discentes conforme tabela abaixo: 

Discente Curso Turma 

Etapa a ser 

concluída 

Data limite para 

qualificar ou 

defender 

Geane R. de Souza MEST 2019 DEFESA até 31/10/2021 

João Carlos P. Oliveira DOUT 2019 QUAL até 22/12/2021 

Daniel Ferreira de Oliveira MEST 2019 QUAL até 31/10/2021 

Daniel Ferreira de 

Oliveira** 
MEST 2019 DEFESA até 30/11/2021* 

Tayna Fernandes Nunes MEST 2019 DEFESA até 30/11/2021* 

* Este é o último prazo para defesa de dissertação da turma de mestrado que ingressou em 

2019. O não cumprimento deste prazo acarretará desligamento do PPGEC (a ser 

homologado em conselho). 

** O conselho aprova a rematrícula 2021/2 do referido discente fora de prazo. 

 

Observação: Conforme regimento interno, exige-se que a documentação 

seja protocolada na Coordenação do PPGEC com: 21 dias de antecedência 

para qualificação e 30 dias de antecedência no caso de defesa.  

4. Licença maternidade de 4 meses a partir de 01/07/2021 

Apresentação/ 

Discussão/Decisã

o 

Segue abaixo a solicitação de licença maternidade de 4 meses: 
Protocolo Discente Curso Turma Orientado por 

250/2021 
Angelica Oliveira 

Muller 
DOUT 2018 Ben Hur Marimon Junior 

Por decisão unânime entre os(as) conselheiros(as), fica aprovada a licença 

maternidade de 4 meses para Angelica Muller que vigora a partir de 

01/07/2021. Este prazo será adicionado na integralização do curso. Como a 

discente possui bolsa de estudos pela Fapemat, recomenda-se que a discente 

procure o órgão para solicitar a prorrogação da bolsa. 

5. Validação proficiência em língua inglesa 

Apresentação/ 

Discussão/Decisão 

O corpo discente solicita validação de proficiência em língua inglesa, 

conforme requerimentos e documentos apresentados ao conselho: 

 

 

 

 

Após análise de cada pedido, o conselho emite parecer favorável às 

solicitações. O conselho recomendou que a secretaria verifique a 

autenticidade dos documentos antes de lançar a comprovação de proficiência 

no SIGAA.  

Protocolo Discente Curso Turma 

210/2021 Maria Neyra Gonsalves de Brito MEST 2020 

216/2021 Calil Torres Amaral DOUT 2021 

251/2021 Maurivan Barros Pereira DOUT 2021 

6. Emissão de documento para as seguintes solicitações: 

Apresentação/ 

Discussão/Decisão 

O presidente do conselho relata que surgiram as seguintes solicitações de 

documentos: 
Protocolo Nome solicitante Tipo de Documento 

229/2021 Rayleen Lopes 
Declaração de proficiência para apresentar 

em seu PPG 

247/2021 Danielle Barbosa Declaração de conclusão de disciplina 

cursada como aluno especial 257/2021 Anderson Firmino 
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262/2021 Weslaine da Silva Santos 
Declaração autorizando cursar disciplina 

como aluno especial na UFV 

Após discussão, o conselho autoriza a emissão destes documentos de forma 

manual, pois não estão disponíveis no SIGAA. Recomenda que se insere no 

corpo da declaração uma mensagem no sentido de que a autenticidade do 

documento poderá ser verificada em consulta por e-mail. Os(as) 

conselheiros(as) autorizaram por unanimidade que a Coordenação do 

PPGEC emita novos documentos desta natureza, sem a necessidade de 

análise do conselho. 

 

7: Situação documental (pendências) de discentes/concluintes pós-defesa da 

dissertação/tese 

Apresentação/ 

Discussão 

Foi apresentada a seguinte pesquisa realizada pela Coordenação do PPGEC 

sobre a entrega documental pós-defesa dos discentes de mestrado e 

doutorado:  

 

Dados analisados: 53 concluintes  

- Mestrado 2016-2019: 37  

- Doutorado 2015-2018: 16 

 

Turmas 

Tipo de pendência 

Entrega ata 

defesa 

Entrega versão 

final 

dissertação/tes

e 

Comprovação: 

submissão ou aceite 

publicação 

Mestrado (2016-2019) - 04 17 

Doutorado (2015-2018) 01 05 12 

 

Tempo médio de atraso (data referência do cálculo 19/08/2021): 

• Mestrado: 

- Entrega versão final dissertação: 284 dias ou 9 meses 

- Comprovação submissão artigo: 497 dias ou 16 meses 

 

• Doutorado: 

- Entrega ata: 482 dias ou 16 meses 

- Entrega versão final teses: 364 dias ou 12 meses 

- Comprovação de aceite/publicação de artigo: 489 dias ou 16 meses 

 

Solicitação de homologação de diploma mestrado e doutorado (tempo 

médio): 

- 790 dias ou 26 meses 

Decisão 

Considerando que estas exigências devem ser cumpridas em 60 dias para 

mestrandos e 90 dias para doutorandos a contar a data da defesa (Art. 65 – 

Resolução nº 023/2016), considerando que o(a) concluinte que não cumprir 

este prazo estipulado “perderá o direito à titulação” (Parágrafo 4º do Art. 65 

– Resolução nº 023/2016), considerando que o coordenador, vice-

coordenador e conselho estão cientes sobre estas pendências documentais, 

considerando que em breve o regimento interno do programa passará por 

reformulações, após amplo debate, a partir deste momento o conselho 
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avaliará caso a caso das demandas que surgirem sobre homologação de 

diploma em que o(a) concluinte extrapolou os prazos regimentais de 

exigência pós-defesa.  

 

8. Recursos financeiros disponíveis/previstos para o programa e situação 

futura do coordenador junto a CAPES (cartão pesquisador) 

Apresentação/ 

Discussão/Encam

inhamentos 

Foi apresentado a seguinte disponibilidade e previsão de recursos 

financeiros para a PPGEC conforme levantamento junto a PRPPG: 

 
FONTE DOS RECURSOS EXECUTADOS SALDO 

FONTE 100 (2021) 4.830,00 8.045,00 

PROAP (2015) - 33.529,84* 

PROAP (2020) - 17.000,00** 

PROAP (2021)  34.146,00*** 

PAIQ (2021) - 14.000,00**** 

* Sobras de convênio. Falta subtrair valores de diárias de campo para motorista e auxílio ao 

estudante utilizadas em 2021/1. A utilização destes recursos deve ocorrer até março/2022 

(previsão); 

** Recursos perdidos pelo PPGEC devido a não mudança de nome do coordenador junto a 

CAPES, considerando que a execução seria pelo Cartão Pesquisador em nome do 

coordenador anterior. Decisão homologada em conselho. 

*** Recursos ainda não liberados. Previsão de liberação para os próximos meses ou início 

de 2022.  

**** Ficará disponível até o programa executá-los (acumulativo para próximo exercício). 

 

O Coordenador levantou a questão de que seu mandato finda em 31/12/2021 

e que neste momento é preciso verificar quem será o próximo 

coordenador(a) do programa para que seja destinado os recursos 

PROAP/CAPES 2021 em nome do novo coordenador(a). Recomenda-se que 

a coordenação solicite a PRPPG que verifique essa demanda, com urgência 

máxima, junto a CAPES, sob o risco de “perda” dos recursos deste convênio 

referente ao decorrente ano.  

9. Liberação de recurso financeiro adicional PROAP ao prof. Joaquim Manoel 

da Silva para execução do projeto da mestranda Sarah Silva Machado 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente da sessão apresentou a solicitação de dez mil reais realizada 

pelo prof. Joaquim Manoel da Silva para execução do projeto de pesquisa da 

mestranda/orientanda Sarah Silva Machado. Após discussão, o conselho 

aprovou por unanimidade a solicitação com utilização do recurso Proap 

2015. O docente se comprometeu não realizar solicitação financeira pelos 

próximos quatro semestres.  

10. Pedido de desligamento do prof. Fabiano Rodrigues Melo do PPGEC 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente da sessão apresentou o pedido do prof. Fabiano Rodrigues 

Melo, que requer desligamento do quadro de docentes credenciados do 

PPGEC. Após discussão, o conselho acata o pedido do docente e o 

desligamento fica condicionado a defesa de dissertação/tese de todos/as 

os/as orientandos/as. A previsão do desligamento ocorrerá até o final do ano 

de 2021. 
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11. Solicitação de mudança do prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme 

para docente permanente do programa 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente da sessão apresentou o pedido do prof. Frederico Guillherme 

que solicita mudança do status de docente colaborador para docente do 

quadro permanente do PPGEC. Após discussão, ficou decidido que a 

coordenação pontuaria a produção do docente nos quatro últimos anos (2018 

a 2020), de acordo com as regras do Programa, e disponibilizaria essa 

pontuação aos conselheiros para deliberação sobre a solicitação do Professor 

Frederico. 

12. Número insuficiente de matriculados nas disciplinas Ecologia de Peixes de 

Água Doce e Genética e Conservação no semestre 2021/2 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente da sessão disse que as disciplinas de Ecologia de Peixes de 

Água Doce e Genética e Conservação no semestre 2021/2 tiveram matrícula 

inferior a três alunos. Após análise, por considerar que a disciplina de 

Ecologia de Peixes de Água Doce envolve professor PVE responsável e pela 

disciplina Genética e Conservação ser ofertada em parceria com o PPG 

Biologia e Genética da Conservação em que a Unemat faz parte da rede e 

nesta parceria haverá o total de cinco matriculados, o conselho autoriza a 

oferta de ambas as disciplinas no semestre letivo de 2021/2. 

13. Aprovação da lista final de vagas de orientação para o seletivo 2022/1 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

Após discussão, segue abaixo a relação de docentes e vagas ofertadas para o 

seletivo 2022/1: 

Nome Tipo Mestrado Doutorado 

Alessandro Ribeiro de Moraes Permanente 1 1 

Beatriz Schwantes Marimon Permanente 1 1 

Ben Hur Marimon Junior Permanente - - 

David R. Galbraith Permanente 2 1 

Denis Silva Nogueira Permanente 2 - 

Dilermando Pereira Lima Junior Permanente 1 1 

Divino Vicente Silvério Permanente - - 

Eddie Lenza de Oliveira Permanente 1 1 

Fabiano Rodrigues de Melo* Permanente - - 

Fabricius Maia C. B. Domingos Permanente - - 

Guarino Rinaldi Colli Permanente 1 1 

Immaculada Oliveras Menor Permanente - 1 

Manoel dos Santos Filho Permanente  -  - 

Paulo Monteiro Brando Permanente  - 1 

Paulo Sérgio Morandi Permanente 2 - 

Pedro Vasconcellos Eisenlohr Permanente - - 

Ricardo Keichi Umetsu Permanente - 1 

Simone Matias Almeida Reis Permanente 2 - 

Ted Ronald Feldpausch** Permanente - - 

Frederico A. G. Guilherme*** Colaborador 1 1 

Adriane Esquivel Muelbert Colaborador 1 - 

Dionei José da Silva Colaborador - - 

Joaquim Manoel da Silva Colaborador 1 - 

Mônica Josene Barbosa Pereira Colaborador - - 

Yulie Shimano Feitoza Colaborador 1 - 
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Fabiano Corrêa PVE - - 

  

Previsão de vagas 17 10 

*Será desligado do PPGEC após defesa dos(as) orientandos(as); 

** Precisa oficializar a orientação do doutorando Maurivan Barros Pereira; 

*** Aguardando parecer do conselho para efetivar mudança para docente 

permanente. Só assim poderá ofertar duas vagas para o próximo seletivo. 

 

14. Eleições para Coordenador e Vice-coordenador e representantes do 

conselho do PPGEC 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente da sessão explanou sobre sua preocupação quanto à sucessão 

do coordenador e vice-coordenador e a baixa quantidade de conselheiros(as) 

no conselho do programa. Pediu que fosse visto e realizada com certa 

urgência as eleições. Foi lembrado que o sistema de eleição remota da 

UNEMAT ainda passa por adequação para atender os PPGs devido os 

docentes externos à Instituição não conseguirem logar no sistema. Enquanto 

se aguarda o sistema se tornar operante, será discutida nas próximas reuniões 

as possibilidades de sucessão para coordenador(a) e vice-coordenador(a). 

 

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão às 18h58 (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/1lSW97RItCj4g0Sq4e1rPFcx6q-V-X7lf/view?usp=sharing, que 

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

• Eddie Lenza de Oliveira - Presidente 

• Beatriz Schwantes Marimon - Representante docente 

• Ivor Prolo - Representante PTES 

• Ricardo Keichi Umetsu - Representante docente 

 

https://drive.google.com/file/d/1lSW97RItCj4g0Sq4e1rPFcx6q-V-X7lf/view?usp=sharing

