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No dia vinte e um de maio de dois mil e vinte, às 15h00min (horário oficial de Brasília), foi 

realizada a segunda reunião ordinária do Conselho do PPGEC deste ano. Em caráter excepcional, 

respeitando as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde para o 

enfrentamento da Pandemia do COVID-19, a reunião por videoconferência. Estavam presentes na 

reunião: Estavam presentes: o presidente deste conselho:  Prof. Ben Hur Marimon Junior; 

representantes docentes: Profa. Beatriz S. Marimon, Prof. Eddie Lenza de Oliveira, prof. Ricardo 

K. Umetsu, Prof. Alessandro Ribeiro de Morais (ausência justificada) e prof. Fabricius Maia 

Chaves Bicalho Domingos; representante discente: Arthur Aires Veríssimo; representante PTES: 

Éder Reinoldo Leigh Gotz (ausente – não justificou). Também participaram da reunião, o 

profissional técnico da educação superior: Ivor Prolo; e a estagiária: Jínny Édlla Moreira Silva 

Rodrigues dos Santos.  

 

Pauta 01. Inclusão de Pauta:  

Inclusão 1. Preocupação com o deslocamento do servidor Ivor Prolo para Nova Xavantina 

quanto a contaminação pelo coronavírus (Covid-19): O prof. Ben Hur realizou a inclusão de 

pauta e na sequência solicitou que o servidor Ivor Prolo explanasse a situação. O servidor 

informou: QUE estava de licença prêmio no momento que ocorreu a declaração da pandemia em 

11/03/2020; QUE nesta data estava em São Paulo acompanhando o nascimento de seu filho; QUE, 

por segurança de sua família adotou todas as medidas para o enfrentamento da Covid-19, sendo 

uma delas permanecer em isolamento em casa e sem viajar; QUE manteve contato com seu chefe 

imediato antes do término da licença prêmio; QUE foi autorizado a fazer o teletrabalho conforme 

Decreto Estadual nº 407/2020, de 16/03/2020; QUE no teletrabalho sempre esteve conversando 

com o chefe imediato sobre as demandas e tarefas do setor e as executa/resolve prontamente; QUE 

está com muito apreensivo e com muito medo em retornar neste momento para Nova Xavantina 

com sua família (filho recém-nascido e esposa lactante) devido não ter garantia sanitária nas 

paradas e pernoite durante o deslocamento terrestre dos quase 1.500 quilômetros de distância. Após 

esta explanação, os/as conselheiros/as realizaram os seguintes afirmações: QUE o conselho não 

pode emitir parecer sobre regime de trabalho; QUE quando acionam o servidor, o mesmo sempre 

atende prontamente as demandas solicitadas de forma remota nos últimos meses, semanas e dias; 

QUE os/as conselheiros/as dão total apoio para que o servidor continue executando suas funções 

trabalhistas em teletrabalho para assegurar toda a segurança da saúde dele e de sua família (filho 

recém-nascido e esposa lactante) em tempos de pandemia do coronavírus (Covid-19). Ao final, 

os/as conselheiros/as fazem a seguinte recomendação: que é imprescindível que o chefe imediato 

encaminhe documento aos diretores do campus explicando a situação do servidor, recomendando 

fortemente a sua permanência no regime/sistema de teletrabalho para prevenir contágio pelo 

coronavírus em um possível deslocamento.   

Inclusão 2. Autorização para ministrar aulas no sistema de teleconferência: A prof. Beatriz fez 

essa inclusão de pauta e explanou: QUE gostaria de ministrar as aulas de sua disciplina; QUE 

relata a existência de uma comissão na Unemat que está estudando essa possibilidade; QUE essa 

comissão apenas autoriza ministrar a disciplina mediante a gravação Institucional da aula; QUE 

entende que essa gravação é antiética e desnecessária. Na sequência, após discussão entre os 

membros do conselho, ficou decidido: que a coordenação do PPGEC faria uma consulta a 

PRPPG solicitando autorização para que nosso programa pudesse realizar um teste ministrando 

as disciplinas somente com o uso do recurso de teleconferência (com ferramentas como o Google 

Meet entre outros), sem a obrigação de gravação das aulas e sem a necessidade de uso de 

plataformas como o Moodle neste momento.  
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Pauta 02. Prorrogação do mandato dos representantes dos estudantes: Júlio Miguel Alvarenga da 

Silva (Titular) e Arthur Aires Veríssimo (Suplente) – vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020: com o término 

da vigência do mantado dos representes discentes, com a impossibilidade de se realizar uma nova eleição 

nesse momento devido o momento de exceção vivido com a pandemia do coronavírus, os/as conselheiros/as 

aprovam a prorrogação da vigência do mandato de Júlio Miguel Alvarenga da Silva (Titular) e Arthur 

Aires Veríssimo (Suplente) para até 01/11/2020 em função da excepcionalidade da pandemia. 

 

Pauta 03. Homologação dos pareceres Ad Referendum do intervalo de 015/2020 a 019/2020: 

Após a leitura prévia dos pareceres e nenhuma divergência sobre os mesmos, os/as conselheiros/as 

aprovaram em bloco e por unanimidade todos os pareceres ad referendum acima.  

 

Pauta 04. Prorrogação de prazo dos seguintes discentes, seja para qualificar ou defender a 

dissertação/tese: 
Orde

m 
Protocolo Data Discente Curso Turma Orientado por 

Tempo 

solicitado 
Etapa 

01 087/2020 
12/05/2

020 
Rodrigo Silva Bensi MEST 2018 

Paulo Monteiro 

Brando 
até 

12/06/2020 
DEFESA 

02 088/2020 
12/05/2

020 

Lucas Heber 

Mariano dos Santo 
MEST 2018 

Ted Ronald 

Feldpausch 
até 

12/10/2020 
DEFESA 

03 090/2020 
21/05/2

020 

Gabriel dos Santos 

Carvalho 
DOUT 2016 

Mônica Josene 

Barbosa Pereira 
até 

27/07/2020 
DEFESA 

04 091/2020 
21/05/2

020 

Mayra Layra dos 

Santos Almeida 
DOUT 2016 

Mônica Josene 

B.Pereira 
até 

29/07/2020 
DEFESA 

 

Após ampla discussão entre os conselheiros, fica aprovado por unanimidade as solicitações dos 

discentes conforme segue abaixo:  

Nome do discente Curso Turma 
Etapa a ser 

concluída 

Deverá ter 

qualificado/a 

ou defendo até 

a data 

Rodrigo Silva Bensi MEST 2018 DEFESA até 12/06/2020 

Lucas Heber Mariano dos Santo MEST 2018 DEFESA até 31/07/2020 

Gabriel dos Santos Carvalho DOUT 2016 DEFESA até 27/07/2020 

Mayra Layra dos Santos Almeida DOUT 2016 DEFESA até 29/07/2020 

O discente Julio Miguel Alvarenga da Silva (DOUT) – com prazo de prorrogação da qualificação 

expirado no dia 15/02/2020, deverá se manifestar até o dia 05/06/2020 marcando a qualificação ou 

apresentando novo pedido de prorrogação. A não manifestação do discente poderá acarretar 

abandono e desligamento deste programa.  

 

Observação 01: 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. Para isso, deve-se considerar a data de realização da banca de examinadora.   

 

Observação 02: Caso ocorra alguma impossibilidade para qualificar ou defender até a data 

autorizada, o discente deverá formalizar na Coordenação do PPGEC COM JUSTIFICATIVA 

CONSISTENTE, PLAUSÍVEL E COMPROVADA novo pedido de prorrogação. 
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Pauta 05. Deliberar sobre discentes-concluintes que não cumpriram as entregas pós-defesa 

na Coordenação PPGEC: Após discussão entre os conselheiros, ficou decidido que será realizado 

um último alerta aos discentes com pendências pós-defesa e que o não cumprimento poderá 

acarretar a perda ao direto à titulação, previsto no parágrafo 4º do regimento interno (Resolução nº 

023/2016 – CONEPE).  

 

Pauta 06. Deliberar sobre o momento em que o estudante-concluinte do PPGEC terá direito 

ao “Atestado de Conclusão”: Como o modelo de “Atestado de conclusão” unificado para todos 

os PPGs da Unemat via SIGAA traz o termo “FAZ JUS AO TÍTULO”, foi pesquisado a definição 

deste conceito na resolução stricto senso e regimento interno do PPGEC e não foi encontrado tal 

definição. Assim, a coordenação do PPGEC realizou uma consulta junto a PRPPG/UNEMAT. A 

PRPPG respondeu dizendo que o FAZ JUS AO TÍTULO somente ocorre quando o discente não 

possui qualquer pendência pré e pós-defesa com o PPG, ou seja, para ter direito ao título, o 

discente deverá entregar todos os documentos exigidos nos regimentos da Unemat e CAPES/CNPq 

(quando houver). Também foi atentado para o fato de que deve a partir de agora constar na ata de 

defesa de tese ou dissertação do aluno que o mesmo terá ainda a obrigatoriedade de apresentação 

de <descrever os documentos> para fazer jus ao título. Assim, após discussão entre os 

conselheiros, foi realizada a seguinte deliberação: a coordenação do PPGEC somente estará 

autorizada a entregar o “Atestado de Conclusão” ao discente-concluinte mediante a entrega de 

todos os documentos exigidos pós-defesa, sendo estes: atas originais, versão final da 

dissertação/tese corrigida, submissão ou publicação de artigos, estar quite com as prestações de 

contas dos auxílios financeiros, entre outras exigências que possa ter nas resoluções. Na ata de 

defesa de tese ou dissertação deverá constar as pendências do aluno. 

 

Pauta 07. A discente Cleide Carnicer solicita validação de proficiência em língua inglesa 

(Protocolo nº 089/2020 – 14/05/2020). Após análise do processo pelos conselheiros, fica aprovado 

a solicitação da discente.   

 

Pauta 08. Uso de assinatura digital nas bancas de qualificação e defesa (Pauta Sugerida pelo 

Conselheiro: Prof. Fabricius). Após discussão entre os conselheiros, ficou decidido que será 

seguido a Instrução Normativa nº 001/2020 da Unemat, que traz os critérios para participação a 

distância de integrantes de bancas de exame qualificação ou defesa final, assim como a 

possibilidade de assinatura da ata de qualificação ou defesa. Ademais, o prof. Ricardo ficou de 

verificar junto a reitoria a possibilidade de utilizar alguma certificação digital para as assinaturas.  

 

Pauta 09. Deliberar pela escolha (ou não) da tese para participar do prêmio CAPES tese. 

Após discussão, ficou deliberado que a coordenação enviará um e-mail aos orientadores que 

tiveram estudantes que defenderam no ano de 2019. A escolha da tese ocorrerá por critérios 

estipulado entre os orientadores. Após a escolha, cabe aos orientadores informar a coordenação do 

PPGEC para se tomar as devidas providências.  

 

Pauta 10. Possibilidade de prorrogação de bolsa de mestrado e doutorado (Ofício Circular nº 

10/2020-CGSI/DPB/CAPES). O prof. Ben Hur informou que fez uma consulta junto a PRPPG 

para entender os critérios para a prorrogação que trata este ofício. Até o presente momento não 

houve uma resposta. Também foi lembrado que os PPGs não têm autonomia para realizar essa 

consulta diretamente com a CAPES e que a mesma tem demorado em repassar as informações as 

Pró-Reitorias de Pesquisa das universidades.  
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Pauta 11. Informes gerais da Coordenação do PPGEC 

- Não houve informes. 

 

Sugestão de pautas futuras: Os conselheiros pediram que deixasse registrado as seguintes pautas 

para serem discutidas em reuniões futuras: 

1- Rediscutir as normas de publicação para defesa dos alunos 

2- Rediscutir a necessidade de retirar a exigência da entrega da dissertação/tese no formato CAPA 

DURA e CD;   

3- Rever pontos defasados do regimento interno do PPGEC.  

 

Após o término das discussões/deliberações, o presidente, prof. Ben Hur encerrou a reunião às 

17h50min. Eu, Ivor Prolo, profissional técnico da educação superior, lavrei a presente Ata, a qual 

segue assinada por mim e por todos os membros deste Conselho que participaram desta reunião. 

 

Prof. Ben Hur Marimon Junior 

Presidente 

Profª. Beatriz Schwantes Marimon 

Membro docente 

 

Prof. Eddie Lenza Oliveira 

Membro docente 

 

Prof. Ricardo K. Umetsu 

Membro docente 

 

Éder Reinoldo Leigh Gotz 

Membro PTES 

(ausência não justificada) 

Prof. Alessandro Ribeiro de Morais  

Membro docente  

(ausência justificada) 

 

Prof. Fabricius Maia Chaves Bicalho Domingos 

Membro docente 

 

Arthur Aires Veríssimo  

Membro Discente 

 

Abaixo segue a aprovação da ata pelo(s) membro(s) que participaram por videoconferência: 
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https://mail.google.com/mail/u/3?ik=b9ed9313ad&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1667443120113485634&simpl=msg-f%3A1667443… 1/1

PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (21/05/2020)
Ben Hur Marimon Junior <bhmjunior@gmail.com> 22 de maio de 2020 22:34
Para: PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Prezado Ivor, boa noite

“Eu, Ben Hur Marimon Junior, Presidente do Conselho do PPGEC/UNEMAT, aprovo a ata da reunião
do conselho realizada no dia 21/05/2020”.  

Att,
Prof. Ben Hur
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Laboratorio de Ecologia Vegetal
Laboratory of Plant Ecology
 
Professor Dr. Ben Hur Marimon Junior
Coordenador do PPG-Ecologia e Conservação - Mestrado e Doutorado
Universidade do Estado de Mato Grosso 
Campus de Nova Xavantina, Rod BR 158 km 655 
Nova Xavantina - Mato Grosso - CEP 78.690-000 - Brazil
Phone: +55 (66) 3438 1224
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776094P6

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776094P6
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https://mail.google.com/mail/u/3?ik=b9ed9313ad&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1667424457585200086&simpl=msg-f%3A1667424… 1/1

PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (21/05/2020)
Fabricius Domingos <fabriciusmaia@gmail.com> 22 de maio de 2020 17:37
Para: PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Oi Ivor,

corrigi dois erros de digitação. Segue em anexo.

“Eu, Fabricius Maia Chaves Bicalho Domingos, membro docente do PPGEC/UNEMAT aprovo a ata da
reunião do conselho realizada no dia 21/05/2020”.  

Abraços,
-----------------------------------------------------------------------------------
Prof. Fabricius M.C.B. Domingos, PhD
Departamento de Zoologia
Universidade Federal do Paraná
81531-980 Curitiba, PR, Brasil 
Phone: (+55 41) 3361-1555
e-mail: fabriciusmaia@gmail.com; fabricius.domingos@ufpr.br
ORCID | ResearcherID | Lattes CV
-----------------------------------------------------------------------------------

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ppgec-reuniao-conselho-ppgec-21-05-20-ata.doc
197K

mailto:fabriciusmaia@gmail.com
mailto:fabricius.domingos@ufpr.br
https://orcid.org/0000-0003-2069-9317
http://www.researcherid.com/rid/D-7004-2019
http://lattes.cnpq.br/3355995388953032
https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=b9ed9313ad&view=att&th=1723e1b5b42a0bd6&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kaio0bl10&safe=1&zw
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PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (21/05/2020)
Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br> 25 de maio de 2020 15:24
Para: PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>
Cc: Ben Hur Marimon Junior <bhmarimon@unemat.br>, Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Eddie
Lenza <eddielenza@yahoo.com.br>, Fabricius Domingos <fabriciusmaia@gmail.com>, Arthur Aires Veríssimo
<arthuraires@hotmail.com>

Eu, Ricardo Keichi Umetsu, membro docente do PPGEC/UNEMAT aprovo a ata da reunião do conselho
realizada no dia 21/05/2020.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPGEC (21/05/2020)
Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br> 25 de maio de 2020 23:57
Para: PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>
Cc: Ben Hur Marimon Junior <bhmarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddielenza@yahoo.com.br>, Fabricius Domingos
<fabriciusmaia@gmail.com>, Arthur Aires Veríssimo <arthuraires@hotmail.com>, "Ricardo K. Umetsu"
<rkumetsu@unemat.br>

“Eu, Beatriz Schwantes marimon, membro docente do PPGEC/UNEMAT aprovo a ata da reunião do
conselho realizada no dia 21/05/2020”. 
Att.
Beatriz Schwantes Marimon 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Profa. Dra. Beatriz Schwantes Marimon
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
Campus de Nova Xavantina
Laboratório de Ecologia Vegetal - LABEV
BR 158, km 655
Caixa Postal 08
78.690-000  Nova Xavantina-MT
Brasil
(66)3438-1224
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PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Aprovação ata reunião conselho 21/05/2020
1 mensagem

Arthur Aires Veríssimo <arthuraires@hotmail.com> 22 de maio de 2020 17:44
Para: Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação Campus de Nova Xavantina <ecologianx@unemat.br>

Boa tarde 

Eu, Arthur Aires Veríssimo, membro discente do PPGEC/UNEMAT aprovo a ata da reunião do conselho
realizada no dia 21/05/2020. 

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

telefone:  (66) 98115 1216

tel:(66)98115%201216

