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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 

CONSELHO DE CURSO DO PPGEC 

Nova Xavantina/MT, 29 de julho de 2021 

Ao dia vinte e nove de julho 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/asg-aare-rmj >. 

Conselheiros  

Presentes 

Eddie Lenza de Oliveira, Ricardo Keichi Umetsu, Beatriz Schwantes 

Marimon, Alessandro Ribeiro de Morais e Ivor Prolo 

Ausências  

Justificadas 
Não houve ausência de conselheiros 

Participação da 

comunidade 

acadêmica 
Registrada a(s) seguinte(s) presença(s): 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 

Não houve inclusão de pauta.  

2. Homologação dos pareceres Ad Referendum do intervalo de 042 a 047/2021 
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 042 a 047/2021.   

3. Designação de comissão para processo seletivo de mestrado e doutorado 

2022/1 

Apresentação/ 

Discussão/Decisã

o 

O presidente do conselho apresentou os nomes dos docentes interessados(as) 

em participar da comissão. Após posicionamento dos/as conselheiros/as, 

ficou definido da seguinte forma a comissão para o processo seletivo de 

mestrado e doutorado, ingresso em 2022/1: 
 

Banca Mestrado Banca Doutorado 

Joaquim Manoel da Silva Dilermando Pereira Lima Junior 

Denis Silva Nogueira Fabiano Corrêa* 

Simone Matias Almeida Reis David R. Galbraith 

 Beatriz Schwantes Marimon 

 

Membro da Comissão 

Ivor Prolo 
 

Foi deliberado que a publicação do edital de seleção dos dois cursos seja 

publicado no mês de agosto ou na primeira quinzena de setembro de 2021. 

https://meet.google.com/asg-aare-rmj
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Obs.: após finalização da reunião, em conversa com prof. Fabiano, ele 

integrará a banca de mestrado, não mais a de doutorado. 

4. Regras para oferta de vagas por docentes para o processo seletivo 2022/1 

Apresentação/ 

Discussão/Decisã

o 

O presidente do conselho apresentou a lista de docentes interessados(as) em 

abrir vaga para o processo seletivo 2021/1. Após posicionamento dos(as) 

conselheiros/as, ficou definido da seguinte forma a abertura de vagas para o 

processo seletivo de mestrado e doutorado, ingresso em 2022/1: 

 

MESTRADO 

DOCENTE QUANTITATIVO 

Alessandro Ribeiro de Moraes 1 estudante 

Beatriz Schwantes Marimon 1 estudante 

David R. Galbraith 2 estudantes 

Denis Silva Nogueira 2 estudantes 

Dilermando Pereira Lima Junior 1 estudante 

Eddie Lenza de Oliveira 1 estudante 

Joaquim Manoel da Silva 1 estudante 

Paulo Sérgio Morandi 2 estudantes 

Simone Matias Almeida Reis 2 estudantes 

 

DOUTORADO 

DOCENTE QUANTITATIVO 

Alessandro Ribeiro de Moraes 1 estudante 

Beatriz Schwantes Marimon 1 estudante 

David R. Galbraith 1 estudante 

Dilermando Pereira Lima Junior 1 estudante 

Eddie Lenza de Oliveira 1 estudante 

Ricardo Keichi Umetsu 1 estudante 

 

Observações:  

1- Não foi autorizado abertura de vaga para o prof. Fabiano Correa devido 

ter contrato até o final do primeiro semestre de 2023 e não contemplar os 2 

anos necessários para finalizar a orientação;  

2- Não foi autorizado abertura de vaga para o prof. Denis Silva Nogueira no 

doutorado, pois ele não possui orientação concluída no mestrado; 

3- Os(as) docentes credenciados no programa que não se manifestaram sobre 

a abertura de vaga para a orientação, terão até o dia 15 de agosto de 2021 

para fazer junto a Coordenação do PPGEC.  

5. Não fornecimento de documentos oficiais do programa fora da Plataforma 

SIGAA 

Apresentação/ 

Discussão/Decisão 

O presidente do conselho relata que em virtude do incidente de adulteração 

documental ocorrida neste semestre e considerando que com a implantação 

do SIGAA, a emissão de documentos pelos Programas de Pós-Graduação da 

UNEMAT foi unificada e conta com autenticação digital por código, 
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tornando estes documentos mais seguros, confiáveis e auditáveis. Após 

esclarecimentos aos conselheiros(as), o conselho decidiu por unanimidade 

que os estudantes só terão acesso aos documentos emitidos de forma oficial 

via SIGAA para efeito de comprovação de vínculo ou conclusão de curso. 

Atualmente o SIGAA fornece documentos como: “atestado de vínculo”, 

“histórico escolar” e “atestado de conclusão”, este após cumprir todas as 

exigências do programa. Para efeito de participação de processo seletivo, foi 

lembrado em decisões anteriores neste conselho, que os(as) candidatos(as) 

no processo seletivo ao doutorado que são mestrandos(as) no PPGEC e que 

ainda não tem Atestado de Conclusão ou diploma já emitido, poderão 

realizar matrícula condicional (provisória) com a apresentação de ata de 

defesa do mestrado e histórico escolar. Neste caso, a Coordenação do 

PPGEC dará prazo regimentar previsto na Normatização Acadêmica para 

regularizar exigências do vínculo anterior. O não cumprimento destes prazos 

poderá acarretar desligamento do/a matriculado/a. 

 

6. Aprovação de Parecer Normativo sobre citação do PPGEC e Unemat nas 

publicações 

Apresentação/ 

Discussão/Decisão 
Pauta transferida para a próxima reunião do conselho.  

7. Criação da comissão de seleção para a prova de proficiência em língua 

inglesa 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

O presidente do conselho relata que há inúmeros estudantes de mestrado e 

doutorado que não cumpriram a exigência de proficiência em língua inglesa 

no programa. Foi lembrado que esta proficiência não foi ofertada no edital 

do seletivo de ingresso 2021/1, em virtude das limitações impostas pela 

pandemia/COVID. Após discussões, o conselho aprovou a abertura de edital 

específico para oferta de prova de proficiência aos estudantes do PPGEC e 

a conselheira profa. Beatriz ficou responsável de confirmar/repassar para a 

Coordenação do PPGEC os nomes dos docentes que irão compor esta 

comissão. Os nomes dos docentes sugeridos foram Adriane Esquivel 

Muelbert, Immaculada Oliveras Menor e Paulo Sérgio Morandi. Foi 

deliberado que a aplicação da referida prova deverá ocorrer até o final de 

setembro de 2021, para que os discentes possam se qualificar até o final de 

2021 e, outra prova para o mês de dezembro de 2021, que fará parte do 

processo seletivo de ingresso 2022/1 para mestrado e doutorado. 

8. Designação de professor do PPGEC para supervisionar Bolsista Pós-Doc: 

referente ao Edital nº 013/2020 - Plano de Desenvolvimento da Pós-Graduação 

(PDPG - Amazônia Legal) 

Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

Foi designado o prof. Ben Hur Marimon Junior para supervisionar a bolsista 

de Pós-Doc referente ao projeto vinculado a Amazônia Legal. 

9: Critérios para distribuição dos espaços no CIP-Cerrado e Centro de 

Popularização da Ciência 
Apresentação/ 

Discussão/ 

Decisão 

Houve inversão desta pauta, sendo esta discutido depois da pauta 4. O 

presidente do conselho relata que foi procurado pelo Diretor DPPF do 

campus, prof. Vandoir Holtz, para maiores informações quanto a questão da 
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distribuição do espaço no CIP-Cerrado e Centro de Popularização da 

Ciência. Após ampla discussão entre os(as) conselheiros(as), foram tomadas 

as seguintes decisões: 

1- O Centro de Popularização da Ciência é composto por três espaços 

que terão a seguinte organização: 1. Auditório, 2. Sala de reuniões e 

videoconferência; 3. Sala de Estudos para discentes. Os três espações 

serão de uso compartilhado entre graduação e pós-graduação, com 

prioridade e controle de uso pela Pós-Graduação. 

2- No prédio do CIP-Cerrado está instalada a sala da Coordenação do 

PPGEC, uma copa/cozinha de uso compartilhado, uma sala que 

abrigará os equipamentos do Laboratório de Águas, cujo docente 

responsável é o prof. Ricardo. Nesta sala, de forma temporária, 

também abrigará as atividades de pesquisa do prof. Fabiano Correa. 

Todas as demais salas no prédio serão ocupadas pelo Laboratório de 

Ecologia Vegetal (LABEV), sob responsabilidade dos Professores 

Beatriz e Bem Hur. Segundo argumentos da professora Beatriz, esse 

espaço é necessário para o desenvolvimento de todas as atividades 

do LABEV. 

3- Considerando que não há espaço suficiente no CIP Cerrado para 

alocação do Laboratório de Ecologia de Transições (LECOT), sob 

responsabilidade do prof. Eddie, este laboratório continuará no seu 

local atual. 

4- O Laboratório de Genética e Ecologia utiliza espaço compartilhado 

no Centro de Pesquisa de nível “aceitável”. Contudo, em futuro 

próximo, espera-se que com a finalização da construção do prédio de 

Genética possa ser possível separar os materiais destes dois 

laboratórios. Segundo o professor Joaquim, presente na reunião, isso 

evitará qualquer tipo de contaminação das amostras. 

Após estas definições dos espaços, o coordenador e o vice-coordenador do 

PPGEC, se comprometeram informar o Diretor do DPPF sobre as decisões 

tomadas quanto ao uso destes espaços. 

 
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão às 18h17 (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/11u5Y0BiuAlPZ2nL_6yaW31aFEDBxicKp/view?usp=sharing, 

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

• Eddie Lenza de Oliveira - Presidente 

• Alessandro Ribeiro de Morais – Representante docente  

• Beatriz Schwantes Marimon - Representante docente 

• Ivor Prolo - Representante PTES 

• Ricardo Keichi Umetsu - Representante docente 

 

https://drive.google.com/file/d/11u5Y0BiuAlPZ2nL_6yaW31aFEDBxicKp/view?usp=sharing
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PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (29/07/2021) 
8 mensagens

PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br> 30 de julho de 2021 10:42
Para: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>, Beatriz Schwantes Marimon
<biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddie.lenza@unemat.br>, 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 29/07/2021”.   

Aguardamos retorno até dia 02/08/2021.

Cordialmente, 

Ivor Prolo

Coordenação do PPGEC

UNEMAT – Nova Xavantina 

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

 

 
 

ppgec-reuniao-conselho-29-07-2021-ata-apreciacao.docx 
66K

Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br> 30 de julho de 2021 10:54
Para: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>
Cc: Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddie.lenza@unemat.br>, 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 29/07/2021”. 
[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  

http://portal.unemat.br/ppgec
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=b9ed9313ad&view=att&th=17af7a679c73009d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_krq7u4pz0&safe=1&zw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E9422009
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Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-0511-5790
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Morais 

Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br> 30 de julho de 2021 12:59
Para: ecologianx@unemat.br

Sua mensagem Para: Ricardo Keichi Umetsu Assunto: Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC
(29/07/2021) Enviada em: 30/07/2021 09:42:00 AMT foi lida em 30/07/2021 11:59:53 AMT 

Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br> 30 de julho de 2021 13:01
Para: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>
Cc: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>, Beatriz Schwantes Marimon
<biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddie.lenza@unemat.br>, Ivor Prolo <ivorprolo@unemat.br>

Eu, Ricardo Keichi Umetsu, representante docente no Conselho do PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da reunião
realizada no dia 29/07/2021 
--
Prof. Dr. Ricardo Keichi Umetsu 
Pró-Reitor de Gestão Financeira 
UNEMAT - Sede 
(65) 3221-0081

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ivor <ivorprolo@unemat.br> 30 de julho de 2021 14:52
Para: ecologianx@unemat.br

Sua mensagem Para: Ivor Assunto: Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (29/07/2021) Enviada em:
30/07/2021 10:42:00 BRT foi lida em 30/07/2021 14:52:38 BRT 

Ivor <ivorprolo@unemat.br> 30 de julho de 2021 14:53
Para: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>
Cc: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>, Beatriz Schwantes Marimon
<biamarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddie.lenza@unemat.br>, Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br>

Eu,  Ivor Prolo  , representante PTES no Conselho do PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da reunião realizada no dia
29/07/2021 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

EDDIE LENZA DE OLIVEIRA <eddie.lenza@unemat.br> 2 de agosto de 2021 08:08
Para: ecologianx@unemat.br

Sua mensagem Para: EDDIE LENZA DE OLIVEIRA Assunto: Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC
(29/07/2021) Enviada em: 30/07/2021 10:42:00 BRT foi lida em 02/08/2021 08:08:20 BRT 

https://orcid.org/0000-0003-0511-5790
https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Morais
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EDDIE LENZA DE OLIVEIRA <eddie.lenza@unemat.br> 2 de agosto de 2021 12:43
Para: Ivor <ivorprolo@unemat.br>
Cc: PPGEC-UNEMAT <ecologianx@unemat.br>, Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>,
Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br>

Caros/as Conselheiros/as, 

Segue em anexo a ata:  

“Eu, Eddie Lenza, representante docente o no Conselho do PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da reunião realizada no
dia 29/07/2021, com pequenos ajustes. 

Cordialmente,  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ppgec-reuniao-conselho-29-07-2021-ata-apreciacao_ELO.docx 
68K
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