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No dia três de junho de dois mil e vinte, às 15h00min (horário oficial de Brasília), foi realizada a 

primeira reunião extraordinária 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 e prof. Fabricius Maia Chaves Bicalho Domingos 

(ausência justificada); representante discente: Arthur Aires Veríssimo; representante PTES: Éder 

Reinoldo Leigh Gotz (ausente – não justificou). Também participou(ram) da reunião, o profissional 

técnico da educação superior: Ivor Prolo.  

 

PAUTA: Prorrogação de bolsas CAPES e CNPq em virtude da pandemia da Covid-19: O 

prof. Ben Hur faz uma explanação sobre a situação de prorrogação das bolsas de mestrado e 

doutorado: QUE nosso PPG possui 22 bolsas CAPES e 02 CNPq (mestrado/doutorado); QUE de 

acordo com a Portaria nº 55/2020 – CAPES, é possível prorrogar de 1 a 3 meses de bolsa CAPES 

em decorrência da emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência da 

COVID-19; QUE a prorrogação de bolsa da CAPES ocupa a mesma cota, fazendo com que não 

seja possível/permitido a substituição de bolsista enquanto perdurar a prorrogação, não sendo 

admitidos cadastramentos concomitantes ou que façam exorbitar a cota regularmente concedida ao 

curso, sob pena de desatendimento de preceitos orçamentários impositivos (Art 7º - Portaria nº 

55/2020 – CAPES), isto é, caso a bolsa seja prorrogada, afetará a distribuição de bolsas para os 

ingressantes do programa no ano subsequente; QUE o CNPq fez um comunicado (Informativo nº 4 

de 06/05/2020) dizendo que é possível prorrogar suas bolsas, desde que seja feito em até trinta dias 

após a publicação deste informativo; QUE o CNPq não deixa claro neste informativo sobre se essa 

prorrogação ocupará vaga da cota existente, o que impossibilitaria a implantação de novas bolsas 

até que o prazo de prorrogação concedido finalize; QUE tentou fazer contato por telefone do CNPq 

para tirar essa dúvida (sem sucesso), mas que aguarda retorno de uma consulta realizada a 

PRPPG/Unemat sobre se de fato a prorrogação de bolsa do CNPq será (ou não) nova cota de bolsa; 

Os(as) conselheiros(as) discutiram e entendem que a situação é complexa de se avaliar 

considerando os seguintes pontos: i) QUE no caso de prorrogação de bolsas da CAPES isso 

reduzirá o tempo de vigência da bolsa dos estudantes ingressantes pelo tempo que durar a 

prorrogação. Ex.: um discente do mestrado que tiver a bolsa prorrogada por 3 meses, receberá ao 

final do curso um montante de 27 bolsas e o estudante ingressante de mestrado que receber a bolsa 

dessa cota, receberá apenas 21 bolsas durante o curso; ii) QUE veem injusto o recebimento de mais 

bolsas para quem prorrogar e menos bolsa para quem ingressar, mesmo entendendo a questão de 

emergência da pandemia; iii) QUE é difícil avaliar caso a caso das prorrogações de bolsas e que 

podem cometer injustiças; iv) QUE os dois estudantes que solicitaram prorrogação de bolsa, um da 

CAPES e outro do CNPQ, não apresentaram justificativa plausível, documentada, que mostra os 

efeitos da pandemia da Covis-19 na realização de suas pesquisas, além do mais, não tem anuência 

do orientador. Após as discussões, surgiram as seguintes propostas para votação: PROPOSTA 01: 

Não prorrogar as bolsas de agências que afetam a cota de implantação de novas bolsas para os 

discentes ingressantes do programa. PROPOSTA 02: Avaliar as solicitações de prorrogação de 

bolsas (caso a caso), independente se afetará (ou não) a cota de bolsas dos estudantes ingressantes.  

Os/as conselheiros/as votaram de forma unanime na Proposta 01. Assim, a deliberação do conselho 

é: nenhuma bolsa será prorrogada quando estiver utilizando a mesma cota do programa. Somente 

serão prorrogadas bolsas quando a agência criar uma cota extra de bolsa sem afetar o início e 

montante de bolsas dos estudantes ingressantes. Neste momento, para os bolsistas CAPES 

nenhuma bolsa será prorrogada (Portaria nº 55/2020 – CAPES); para os bolsistas CNPq, somente 
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serão prorrogadas caso a bolsa não se sobreponha a bolsa dos estudantes ingressantes (para isso, 

é preciso aguardar a resposta do CNPq ou PRPPG). No futuro, caso a CAPES e/ou CNPq 

permitam prorrogações de bolsa sem afetar a cota de bolsas dos estudantes ingressantes do 

programa, essa solicitação deverá vir munida de justificativa fundamentada, consistente, 

documentada, alinhada com o projeto de pesquisa de mestrado ou doutorado, com explicações 

plausíveis de como a pandemia da Covid-19 afetou a pesquisa do bolsista e com anuência 

(assinatura) do/a orientador/a.  

 

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

15h50min. 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  

 

 

Prof. Fabricius Maia Chaves Bicalho Domingos 

Membro docente 

(ausência justificada) 

 

Arthur Aires Veríssimo  

Membro Discente 

Abaixo segue a aprovação da ata pelo(s) membro(s) que participaram por videoconferência: 
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PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Ata reuniao colegiado 03/06
1 mensagem

Arthur Aires Veríssimo <arthuraires@hotmail.com> 3 de junho de 2020 17:27
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 03/06/2020”.  

obrigado

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

telefone:  (66) 98115 1216

tel:(66)98115%201216
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PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPG-EC (03/06/2020)
Ricardo Keichi Umetsu <rkumetsu@unemat.br> 3 de junho de 2020 17:41
Para: PPGEC - UNEMAT NX <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>, Ben Hur Marimon Junior
<bhmarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddielenza@yahoo.com.br>

Eu, Ricardo Keichi Umetsu, membro docente do PPGEC/UNEMAT aprovo a ata da reunião do conselho
realizada no dia 03/06/2020

At.te,

--
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 PPG-EC (03/06/2020)
Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br> 3 de junho de 2020 20:19
Para: PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>
Cc: Arthur Aires Veríssimo <arthuraires@hotmail.com>, Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br>, Ben Hur
Marimon Junior <bhmarimon@unemat.br>, Eddie Lenza <eddielenza@yahoo.com.br>, "Ricardo K. Umetsu"
<rkumetsu@unemat.br>

Eu, Alessandro Ribeiro de Morais, membro docente do PPGEC/UNEMAT aprovo a ata da reunião do
conselho realizada no dia 03/06/2020
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>

Aprovação e assinatura da ata do Conselho PPG-EC (03/06/2020)
Beatriz Schwantes Marimon <biamarimon@unemat.br> 7 de junho de 2020 21:44
Para: PPGEC - UNEMAT NX <ecologianx@unemat.br>
Cc: Alessandro Ribeiro de Morais <alessandro.morais@ifgoiano.edu.br>, Arthur Aires Veríssimo
<arthuraires@hotmail.com>, Ben Hur Marimon Junior <bhmarimon@unemat.br>, Eddie Lenza
<eddielenza@yahoo.com.br>, "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 03/06/2020”.  
[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


