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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 

CONSELHO DE CURSO DO PPGEC 

Nova Xavantina/MT, 27 de maio de 2021 

Ao dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e um, 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/rnb-gfxy-wdh>. 

Conselheiros  

Presentes 

Eddie Lenza de Oliveira, Ricardo Keichi Umetsu, Beatriz Schwantes 

Marimon, Alessandro Ribeiro de Morais, Fabricius, Arthur Aires 

Veríssimo e Ivor Prolo 

Ausências  

Justificadas 
Não houve ausência de conselheiros 

Participação da 

comunidade 

acadêmica 

Embora não tenha sido feito registro oficial, foi constatado a presença de 

dois estudantes do programa na sala virtual.  

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 

Inclusão 1: 

Apresentação/Dis

cussão/ 

Decisão 

Inclusão 1: Apresentação da carta de desligamento do conselheiro prof. Dr. 

Fabricius M.C.B. Domingos (PROTOCOLO GERAL nº 160/2021). Após 

leitura da carta apresentada, registra-se em ata o desligamento oficial do 

prof. Fabricius Domingos do Conselho PPGEC nesta data.  

 

Inclusão 2: Designação de orientador para a doutoranda Josiene Naves 

Carrijo (PROTOCOLO GERAL nº 169/2021). A referida discente solicita 

oficialização de orientação com o prof. Dr. Divino Vicente Silverio. Após 

discussão, o conselho aprova a solicitação de indicação de orientação.  

2. Prorrogação de mandato do conselheiro Arthur Aires Veríssimo 

(representante discente) 

Apresentação/ 

Discussão/Decisã

o 

Considerando a inviabilidade de realização de eleição presencial devido o 

contágio de Covid-19, considerando a inexistência de um sistema remoto 

oficial de eleição institucionalizado na Unemat, considerando o término do 

mandato do conselheiro Arthur Aires Veríssimo, os conselheiros decidem 

pela prorrogação do mandato até 31/12/2021. Caso haja possibilidade de 

eleição antes do término desta prorrogação, o mandato se encerrará 

automaticamente a partir da definição de novo representante escolhido por 

meio de voto.   

3. Homologação dos pareceres Ad Referendum do intervalo de 032 a 039/2021 
Apresentação/ 

Discussão 

O presidente solicitou aos conselheiros se alguém tem algum destaque ao 

ponto de pauta. Não Houve nenhum destaque.  

Decisão 

Após a leitura da ementa de cada Parecer Ad Referendum, o conselho 

aprova por unanimidade todos os pareceres Ad Referendum do intervalo de 

032 a 039/2021.   

https://meet.google.com/rnb-gfxy-wdh
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4. Prorrogação de prazo 

Apresentação/ 

Discussão 

O presidente apresentou aos conselheiros o(s) protocolo(s) abaixo e abriu 

para discussão: 
Proto

colo 
Discente 

Curs

o 
Turma 

Orientado 

por 

Tempo 

solicitado 
Etapa 

156/2

021 

Nayane 

Cristina 

Candida dos 

Santos Prestes 

DOU

T 
2018 

Beatriz 

Schwantes 

Marimon   

até 

30/06/2021 
QUAL 

 

Decisão 

Após discussão, foi aprovado por unanimidade o(s) pedido(s) de 

prorrogação de prazo do(s) discente(s) conforme tabela abaixo: 

Discente Curso Turma 
Etapa a ser 

concluída 

Data limite para 

qualificar ou defender 

Nayane Cristina Candida 

dos Santos Prestes 
DOUT 2018 Qualificação 30/06/2021 

Obs: 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 da defesa. Caso ocorra alguma impossibilidade para 

qualificar ou defender até a data autorizada, o(a) discente deverá formalizar na 

Coordenação do PPGEC COM JUSTIFICATIVA CONSISTENTE, 

PLAUSÍVEL E COMPROVADA novo pedido de prorrogação. 

 

5. Aprovação em Proficiência em língua estrangeira 
 

Apresentação/ 

Discussão 

O presidente solicitou aos conselheiros se alguém tem algum destaque ao 

ponto de pauta que segue:  

Protocolo Discente Curso Turma 

148/2021 Marco Rodrigo de Souza MEST 2021 
 

Decisão 

Após discussão, o conselho emite parecer desfavorável a solicitação do 

referido discente. A decisão está fundamentada no Art. 34 da Resolução 

023/2016-CONSUNI, que diz que o exame de proficiência já realizado 

deve estar dentro dos últimos cinco anos, isto é, o prazo da documento 

apresentado está expirado.  

5. Registro em ata referente a decisão por e-mail dos conselheiros sobre a 

renovação contratual por mais 24 meses dos PVES prof. Dr. Fabiano Correa 

(Parecer nº 001/2021-PPGEC) e prof. Dr. Paulo S. Morandi (Parecer nº 

002/2021-PPGEC) 

Apresentação/ 

Discussão/Decisão 

O presidente disse que os processos de renovação contratual dos PVEs já 

estão tramitando nas instâncias da Unemat. Afirma ainda que a decisão 

desta renovação já fora tomada pelos conselheiros por outro canal (consulta 

por e-mail) e que agora apenas quer registrar em ata tal decisão. Não houve 

nenhuma objeção dos conselheiros presentes. Desta forma, homologa-se 

em ata a renovação contratual por mais 24 meses dos PVES prof. Dr. 

Fabiano Correa (Parecer nº 001/2021-PPGEC) e prof. Dr. Paulo S. 

Morandi (Parecer nº 002/2021-PPGEC). 
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7. Análise do requerimento do discente Calil Torres (Protocolo Geral 

149/2021) sobre a possibilidade de oferta da disciplina de Comunicação 

Científica no ano de 2021 

Apresentação/ 

Discussão/Decisão 

O presidente apresenta o pedido do discente Calil Torres que pede a oferta 

da disciplina de Comunicação Científica (obrigatória no doutorado) ainda 

em 2021. Após discussão entre os conselheiros, ficou decido que o 

coordenador entraria em contato com os docentes credenciados no PPGEC 

para ver se algum professor pudesse assumir tal disciplina no segundo 

semestre de 2021. Oportunamente, foi lembrado que a disciplina de 

Biogeografia (obrigatório no doutorado) está listada no Calendário 

Acadêmico de 2021/2, mas que não há a definição de docente ou período 

para oferta. Desta forma, tanto a disciplina de Comunicação Científica 

como de Biogeografia serão consultadas entre os docentes do PPGEC 

sobre a possibilidade de oferta em 2021/2. 

8. Eleição para membro de Conselho e Coordenador e Vice-Coordenador do 

PPGEC no sistema remoto oficial de eleição da Unemat 

Apresentação/ 

Discussão 

Foi relatado sobre a dificuldade de se promover uma eleição remota neste 

momento para Coordenador do PPGEC, considerando que a Unemat ainda 

não tem institucionalizado um sistema com esta finalidade. Ademais, 

considerando que a FABIS e o RH de Nova Xavantina solicitaram um 

posicionamento sobre prorrogação ou não do mandato do Prof. Eddie 

Lenza de Oliveira (coordenador) e Prof. Ricardo Keichi Umetsu (vice-

coordenador), que hoje compreende de 01/02/2021 à 31/07/2021. Esta 

oficialização é essencial para efeito de renovação contratual de professor 

substituto na graduação.  

Decisão 

Após discussão entre os conselheiros, ficou decidido pela manutenção do 

prof. Eddie (como coordenador) e Prof. Ricardo (vice-coordenador) até o 

dia 31/12/2021. Assim, pede-se confecção de nova portaria com tal 

finalidade. Oportunamente, as eleições para coordenador/vice-coordenador, 

membro representante no conselho e comissão de bolsas serão realizados 

de forma concomitante após a Unemat oficializar o sistema remoto de 

eleições.  

9. Política de estímulo aos discentes do programa participarem de seminários 

e congressos 

Apresentação/ 

Discussão/Encam

inhamentos 

O presidente lembra que esta foi uma sugestão de pauta proposta pela 

profa. Beatriz. Relata que houve quase 50% (cinquenta) por cento dos 

discentes matriculados no mestrado e doutorado que não tiveram produção 

cientifica em congressos/seminários no ano de 2020, inclusive discentes 

bolsistas. Este dado é preocupante quando se pensa em melhorar os 

indicadores de produção para o Coleta CAPES/SUCUPIRA. Após 

discussão, ficou decidido que o representante dos discentes no conselho irá 

conversar com seus pares para se atentam aos congressos em 2021. 

Ademias, após a implantação do Comitê de Bolsas, será solicitado a 

elaboração de critérios para avaliação de desempenho, acompanhamento e 

manutenção das bolsas para os discentes do PPGEC.  
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Informes Gerais: 
▪ O Edital para seleção de Pós-Doutorado está ocorrendo. Houve três inscritos 

para o PPGEC. Foi lembrado que a divulgação foi ampla, com mais de 7 mil 

visualizações da notícia publicada no Portal da Unemat; 

▪ Adiamento da disciplina de “Introdução ao R” a pedido do prof. Denis 

Nogueira devido problemas técnicos em seu computador. Foi orientado o 

docente que entrasse em contato com os alunos matriculados e remarcasse para 

novo período sem que houvesse prejuízo aos alunos e que não chocasse com 

período de outra disciplina ministrada no programa. Após definição da nova 

data, o professor precisa informar a Coordenação do PPGEC;   

▪ A Coordenação do PPGEC encaminhou o projeto de metas para a PRPPG e 

obteve a aprovação para adesão ao PAIQ. Nas próximas semanas haverá um 

treinamento junto a FAESPE. Após o treinamento, será repassada informações 

e orientações aos docentes e discentes para utilização deste recurso; 

▪ O Grupo de Trabalho finalizou o PEP, que foi encaminhado para a 

PRPPG/UNEMAT; 

▪ Há o indicativo que a disciplina de TE I: Ecologia Comportamental Aplicada a 

Conservação seja cancelada, considerando que se tem apenas dois 

matriculados;  

▪ Relatório de auto-avaliação: Foi informado que a Coordenação fez um 

Formulário Google Forms e solicitou para que os egressos respondessem. A 

profa. Beatriz sistematizou para inserir as informações no Coleta/CAPES. 

Talvez os resultados deste relatório sejam apresentados e discutidos em reunião 

do conselho posteriormente.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão às 17h05 (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/1kqmlwJ0Xte0_x8G_L6A-r-1gAz31oU1r/view?usp=sharing, 

que depois de aprovada pelos conselheiros, segue devidamente assinada. 

• Eddie Lenza de Oliveira - Presidente 

• Alessandro Ribeiro de Morais – Representante docente  

• Arthur Aires Veríssimo - Representante Discente 

• Beatriz Schwantes Marimon - Representante docente 

• Ivor Prolo - Representante PTES 

• Ricardo Keichi Umetsu - Representante docente 

 

https://drive.google.com/file/d/1kqmlwJ0Xte0_x8G_L6A-r-1gAz31oU1r/view?usp=sharing
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PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (27/05/2021) 
7 mensagens

PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br> 28 de maio de 2021 11:58
Para: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>, Arthur Aires Veríssimo
<arthuraires@hotmail.com>, Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza
<eddie.lenza@unemat.br>, Fabricius Domingos <fabriciusmaia@gmail.com>, Ivor Prolo <ivorprolo@unemat.br>,
"Ricardo K. Umetsu" <rkumetsu@unemat.br>

Caros/as Conselheiros/as, 

Segue em anexo a ata para apreciação, adequação e aprovação. Caso esteja de acordo, solicitamos que encaminhe
via e-mail o seguinte texto:  

“Eu, <nome completo do conselheiro>, representante <docente ou discente ou PTES> no Conselho do
PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da reunião realizada no dia 27/05/2021”.   

Aguardamos retorno até dia 31/05/2021.

Cordialmente, 

Ivor Prolo

Profissional Técnico da Educação Superior

Coordenação do PPGEC/ UNEMAT – Nova Xavantina

Site do Programa: http://portal.unemat.br/ppgec

 

 
 

ppgec-reuniao-conselho-27-05-2021-ata-para-apreciacao.docx 
67K

Ivor <ivorprolo@unemat.br> 28 de maio de 2021 11:58
Para: ecologianx@unemat.br

Sua mensagem Para: Ivor Assunto: Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (27/05/2021) Enviada em:
28/05/2021 11:58:06 BRT foi lida em 28/05/2021 11:58:52 BRT 

Ivor <ivorprolo@unemat.br> 28 de maio de 2021 11:59
Para: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>
Cc: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>, Arthur Aires Veríssimo
<arthuraires@hotmail.com>, Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza
<eddie.lenza@unemat.br>, Fabricius Domingos <fabriciusmaia@gmail.com>, "Ricardo K. Umetsu"
<rkumetsu@unemat.br>

http://portal.unemat.br/ppgec
https://mail.google.com/mail/u/6?ui=2&ik=b9ed9313ad&view=att&th=179b37b854ef4251&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kp8g79x70&safe=1&zw
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Eu, Ivor Prolo, representante PTES no Conselho do PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da reunião realizada no dia
27/05/2021

Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br> 28 de maio de 2021 14:24
Para: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>
Cc: Arthur Aires Veríssimo <arthuraires@hotmail.com>, Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Eddie
Lenza <eddie.lenza@unemat.br>, Fabricius Domingos <fabriciusmaia@gmail.com>, Ivor Prolo <ivorprolo@unemat.br>,
"Ricardo K. Umetsu" <rkumetsu@unemat.br>

“Eu, Alessandro Ribeiro de Morais, representante docente no Conselho do PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da

reunião realizada no dia 27/05/2021”. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
-----------------
Prof. Dr. Alessandro Ribeiro de Morais
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação (IF Goiano - Rio Verde) / Biodiversidade
Animal (UFG - Goiânia) / Ecologia & Conservação (Unemat - Nova Xavantina)
INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade (EECBio)
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E9422009  
Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-0511-5790
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Morais 

Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br> 28 de maio de 2021 14:55
Para: ecologianx@unemat.br

Sua mensagem Para: Ricardo Keichi Umetsu Assunto: Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC
(27/05/2021) Enviada em: 28/05/2021 10:58:06 AMT foi lida em 28/05/2021 13:55:51 AMT 

Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br> 28 de maio de 2021 14:56
Para: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>
Cc: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>, Arthur Aires Veríssimo <arthuraires@hotmail.com>, Beatriz Schwantes
Marimon <biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddie.lenza@unemat.br>, Fabricius Domingos
<fabriciusmaia@gmail.com>, Ivor Prolo <ivorprolo@unemat.br>

Eu, Ricardo Keichi Umetsu, representante docente no Conselho do PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da reunião
realizada no dia 27/05/2021.

At.te., 
--
Prof. Dr. Ricardo Keichi Umetsu 
Pró-Reitor de Gestão Financeira 
UNEMAT - Sede 
(65) 3221-0081

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Arthur Aires Veríssimo <arthuraires@hotmail.com> 31 de maio de 2021 08:18

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E9422009
https://orcid.org/0000-0003-0511-5790
https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Morais
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Para: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>, Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>,
Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddie.lenza@unemat.br>, Fabricius Domingos
<fabriciusmaia@gmail.com>, Ivor Prolo <ivorprolo@unemat.br>, "Ricardo K. Umetsu" <rkumetsu@unemat.br>

bom dia a todos, 

Eu, Arhur Aires Verissimo, membro discente do PPGEC/UNEMAT aprovo a ata da reunião
do conselho realizada no dia 27/05/2021 

Arthur Aires Veríssimo
Doutorando em Ecologia & Conservação | UNEMAT - Nova
Xavantina

telefone: 66 98148 5004

 

De: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br> 
Enviado: sexta-feira, 28 de maio de 2021 11:58 
Para: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>; Arthur Aires Veríssimo
<arthuraires@hotmail.com>; Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>; Eddie Lenza
<eddie.lenza@unemat.br>; Fabricius Domingos <fabriciusmaia@gmail.com>; Ivor Prolo
<ivorprolo@unemat.br>; Ricardo K. Umetsu <rkumetsu@unemat.br> 
Assunto: Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (27/05/2021)
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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