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ATA N.° 001 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO DE 2021 

 

 

Ata da Primeira Sessão do Colegiado Delegado do 

Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 

Agrícolas e Naturais do ano de 2021, realizada em 

caráter Ordinário no dia 26 de fevereiro de 2021 às 

14 horas, por meio do aplicativo de reuniões virtuais 

disponibilizado no endereço eletrônico 

https://meet.jit.si/Delegado_PPGEAN. 

 

 

 

No dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por 1 

meio do aplicativo de reuniões virtuais, disponibilizado no endereço eletrônico 2 

https://meet.jit.si/Delegado_PPGEAN, reuniu-se remotamente em tempo real para uma sessão 3 

ordinária o Colegiado Delegado do Programa de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e 4 

Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina. Convocados pelo Edital de Convocação N.º 5 

001/PPGEAN/2021, estiveram presentes os seguintes membros docentes: Alexandre Siminski, 6 

Cesar Augusto Marchioro, Karine Louise dos Santos, Leocir José Welter e Leosane Cristina 7 

Bosco. Os discentes do PPGEAN foram representados pelo Mestrando Lucas Jónatan Rodrigues 8 

da Silva. Havendo quórum, o Coordenador Alexandre Siminski deu início à Sessão anunciando a 9 

ordem do dia: Pautas: 1) Aprovação da Ata da 9ª Sessão do Colegiado Delegado do ano de 10 

2020, realizada em 20 de novembro de 2020. 2) Avaliar a indicação do Prof. Dr. Cristian 11 

Soldi para a coorientação do Mestrando Tarcisio Francisco de Camargo. 3) Avaliar as 12 

bancas examinadoras, aprovadas ad referendum, referentes aos trabalhos de qualificação a 13 

serem defendidos pelos Mestrandos: Ana Paula de Almeida; e Wilson Taybar Assumpção. 14 

4) Avaliar as bancas examinadoras, referentes às defesas de dissertação dos Mestrandos: 15 

André Luiz Graf Júnior; Fernanda Oliveira da Silva, Gabriela Carolina dos Santos; 16 

Juliana Santos Mota; e Mayrine Silva. 5) Comissão de credenciamento e recredenciamento. 17 

6) Relatório comissão de bolsas. 7) Cronograma PPGEAN 2021. 8) Análise dos pedidos de 18 

prorrogação do prazo para realização das defesas dos projetos de dissertação (exames de 19 

qualificação): Josias Jorge Castilho; Laian Silva Medeiros; e Maiele Vieira de Sousa. 9) 20 

Análise dos pedidos de trancamento semestral de matrícula dos Mestrandos: Laian Silva 21 

Medeiros; e Maiele Vieira de Sousa. II – Informes: 1) Sucupira. 2) Turmas 2021. Com as 22 

pautas aprovadas, o Coordenador deu início à ordem do dia. Pauta 1: Após a confirmação de que 23 

todos os membros receberam, por e-mail, a Ata da 9ª Sessão do Colegiado Delegado para leitura 24 

prévia, o referido documento foi aprovado por unanimidade. Pauta 2: A indicação do Prof. Dr. 25 
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Cristian Soldi para a coorientação do Mestrando Tarcisio Francisco de Camargo, conforme a 26 

solicitação da Prof.ª Adriana Terumi Itako, foi aprovada por unanimidade. Pauta 3: As bancas 27 

examinadoras que avaliaram os projetos de dissertação dos Mestrandos Wilson Taybar 28 

Assumpção e Ana Paula de Almeida, aprovadas previamente pelo Coordenador do PPGEAN por 29 

ato ad referendum, tiveram os nomes indicados aprovados por unanimidade neste Colegiado. 30 

Pauta 4: Após a análise dos membros indicados, aprovados previamente por ato ad referendum 31 

do Coordenador do PPGEAN, este Colegiado Delegado aprovou por unanimidade a composição 32 

das bancas de defesa para a avaliação das dissertações a serem defendidas pelos seguintes 33 

Mestrandos: André Luiz Graf Júnior, Fernanda Oliveira da Silva, Gabriela Carolina dos Santos, 34 

Juliana Santos Mota e Mayrine Silva. Pautas 5: Após explicar sobre a necessidade de se realizar 35 

o processo de credenciamento e de recredenciamento periodicamente, a cada dois anos no 36 

PPGEAN, o Coordenador abriu espaço para a discussão neste Colegiado. Ao final, foi deliberado 37 

e aprovado por unanimidade o seguinte encaminhamento: designação de uma comissão para 38 

conduzir este processo, composta pelos Professores Alexandre Siminski, Greicy Michelle 39 

Marafiga Conterato e Júlia Carina Niemeyer. Além de elaborar o edital que regerá o processo, 40 

esta comissão deverá ainda revisar a norma de credenciamento e recredenciamento do PPGEAN, 41 

de modo a adequá-la às atualizações regulamentares da CAPES. A portaria a ser emitida pela 42 

Direção do Centro de Ciências Rurais deverá prever o prazo de um ano para a realização dos 43 

trabalhos e atribuir a carga horária de uma hora semanal no Planejamento e Acompanhamento de 44 

Atividades Docentes (PAAD) de cada membro nomeado. Pauta 6: Na sequência, o Coordenador 45 

compartilhou a tela do seu computador para apresentar o relatório da Comissão de Bolsas, 46 

referente ao processo de seleção de bolsistas do ano de 2021. Explicou que, embora o documento 47 

tenha sido enviado por e-mail para leitura prévia dos membros deste Colegiado, a apresentação 48 

se faz necessária pela alteração feita no mesmo. Trata-se da inclusão de uma tabela que mostra 49 

como as cinco bolsas disponibilizadas pela CAPES ao PPGEAN no ano de 2021 serão alocadas 50 

entre os mestrandos contemplados. Após as discussões sobre esta pauta, o relatório da Comissão 51 

de Bolsas foi submetido à votação deste Colegiado, que o aprovou por unanimidade. Pauta 7: O 52 

Coordenador iniciou esta pauta, confirmando se todos os membros receberam antecipadamente, 53 

por e-mail, a proposta de cronograma do PPGEAN para os semestres letivos de 2021/1 e 2021/2. 54 

Após discutir as principais datas, dentre elas o início do semestre 2021/1 no próximo dia 5 de 55 

abril, este Colegiado aprovou a referida proposta de cronograma por unanimidade. Pauta 8: Em 56 

seguida este Colegiado analisou os pedidos de prorrogação do prazo para a realização das 57 

defesas dos projetos de dissertação (exames de qualificação) dos Mestrandos Josias Jorge 58 

Castilho, Laian Silva Medeiros e Maiele Vieira de Sousa. Após a discussão sobre o tema, este 59 

Colegiado aprovou por unanimidade o seguinte encaminhamento: a Coordenação do PPGEAN 60 

expedirá um ofício circular estendendo o prazo para a defesa do projeto de dissertação até a data 61 

de 28 de maio de 2021. O novo prazo se aplicará também aos mestrandos que não apresentaram 62 

requerimento ao Colegiado Delegado do PPGEAN. Os alunos em atraso receberão o referido 63 

ofício, juntamente com seus respectivos professores orientadores, para ciência. Pauta 9: O 64 

Coordenador do PPGEAN retirou da pauta desta Sessão a análise dos pedidos de trancamento 65 

semestral de matrícula dos Mestrandos Laian Silva Medeiros e Maiele Vieira de Sousa. 66 

Considerando que tais pedidos tenham sido motivados pelo interesse em conseguir mais tempo 67 

para a elaboração dos projetos de dissertação e que este Colegiado concedeu a prorrogação 68 

aprovada na pauta anterior, o Coordenador informou que expedirá um ofício solicitando que os 69 

requerentes se manifestem pelo interesse em manter os seus respectivos pedidos de trancamento 70 

de matrícula. Informe 1: O Coordenador fez uma breve explanação sobre os trabalhos de 71 

preenchimento da Plataforma Sucupira e informou que o prazo para o envio dos dados do Coleta 72 

2020 foi prorrogado em um mês pela CAPES. Informe 2: Por último, o Coordenador informou 73 

que o PPGEAN terá catorze alunos ingressando no ano de 2021. Informou que promoverá 74 

encontros virtuais com tais alunos, às quintas-feiras, durante o mês de março que antecede o 75 

início das aulas no semestre 2021/1. Nesses encontros, os alunos participarão de palestras e 76 

discussões que visam ao acolhimento dos mesmos neste Programa. Não havendo mais assuntos a 77 

tratar, o Coordenador Alexandre Siminski agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 78 

sessão às quinze horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Delson Antonio da Silva 79 

Júnior, Técnico em Assuntos Educacionais do Centro de Ciências Rurais, do Campus de 80 



Curitibanos, da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, 81 

será assinada pelos membros do Colegiado Delegado. Curitibanos, 26 de fevereiro de 2021. 82 

 

 

 

_______________________________________________ 

Alexandre Siminski 

Coordenador do PPGEAN 

 

 

 

Cesar Augusto Marchioro ________________________________________________________ 

 

 

Karine Louise dos Santos ________________________________________________________ 

 

 

Leocir José Welter _____________________________________________________________ 

 

 

Leosane Cristina Bosco _________________________________________________________ 

 

 

Lucas Jónatan Rodrigues da Silva__________________________________________________ 
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