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ATA N.° 008 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO DE 2020 

 

Ata da Oitava Sessão do Colegiado Delegado do 

Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 

Agrícolas e Naturais do ano de 2020, realizada em 

caráter Ordinário no dia 4 de setembro de 2020 às 14 

horas, por meio do aplicativo de reuniões virtuais 

disponibilizado no endereço eletrônico 

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

 

 

No dia quatro do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, por meio do 1 

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 

008/PPGEAN/2020, 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 pela Mestranda Mayrine Silva. Havendo 8 

quórum, o Coordenador Alexandre Siminski deu início à Sessão anunciando a ordem do dia: I – 9 

Pautas: 1) Aprovação da Ata da 7ª Sessão do Colegiado Delegado do ano de 2020, realizada 10 

em 18 de agosto de 2020. 2) Edital do Processo Seletivo de Ingresso no Mestrado do 11 

PPGEAN em 2021. 3) Renovação da portaria da comissão de bolsas do PPGEAN. II – 12 

Informes. Com as pautas aprovadas, o Coordenador deu início à ordem do dia. Pauta 1: A ata da 13 

7ª Sessão do Colegiado Delegado do ano de 2020, realizada em 18 de agosto de 2020, 14 

previamente enviada por e-mail aos membros deste Colegiado, foi aprovada por unanimidade. 15 

Pauta 2: Na sequência, foi avaliado o Edital do Processo Seletivo de Ingresso no Mestrado do 16 

PPGEAN, enviado por e-mail aos membros deste Colegiado para leitura prévia. Após a 17 

discussão sobre o tema, foram sugeridas duas alterações quanto aos procedimentos para o 18 

recebimento dos documentos a serem encaminhados pelos candidatos. No primeiro, o envio dos 19 

documentos diretamente para a Comissão do Processo Seletivo, no endereço 20 

ppgeancbs@gmail.com, foi substituído pelo envio para o endereço da Secretaria, 21 

sipg.cbs@contato.ufsc.br, que intermediaria este processo. O segundo procedimento sugerido foi 22 

que a Secretaria ocultasse o número de identificação do candidato no requerimento de inscrição, 23 

antes do envio dos documentos para a Comissão do Processo Seletivo. Esses dois procedimentos 24 

foram sugeridos para que a referida Comissão não consiga identificar a identidade do candidato 25 

durante a realização da etapa de “proposta de projeto” deste processo de seleção. O Professor 26 

Leocir José Welter solicitou a alteração de uma para duas vagas disponíveis para a sua 27 

orientação, elevando o número total de vagas deste processo seletivo para dezenove. Contendo as 28 

alterações sugeridas, o Edital de Seleção para o Mestrado do PPGEAN, referente ao semestre 29 

2021/1, foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação deste edital, registre-se que a 30 
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Secretaria foi incumbida de publicá-lo na página do PPGEAN na internet, além de realizar os 31 

procedimentos no Sistema CAPG para o recebimento das inscrições online. Pauta 3: O 32 

Coordenador informou que a Portaria da atual Comissão de Bolsas irá expirar no dia 18/09/2020. 33 

Dessa forma, se faz necessária a renovação desse documento. Informou ainda que se 34 

voluntariaram a permanecer nesta Comissão os seguintes professores: Alexandre Siminski, 35 

Alexandre ten Caten e Paulo Cesar Poeta Fermino Júnior. Segundo o Coordenador, a Mestranda 36 

Juliana Santos Mota manifestou o interesse em não renovar o seu vínculo com esta Comissão, 37 

tendo em vista que tem previsão de concluir o curso do PPGEAN até o mês de fevereiro de 2021. 38 

As indicações para os representantes docentes foram aprovadas por unanimidade. A portaria de 39 

nomeação será confeccionada e publicada após a definição do representante discente. Não 40 

havendo mais assuntos a tratar, o Coordenador Alexandre Siminski agradeceu a presença de 41 

todos e deu por encerrada a sessão às quinze horas, da qual, para constar, eu, Delson Antonio da 42 

Silva Júnior, Técnico em Assuntos Educacionais do Centro de Ciências Rurais, do Campus de 43 

Curitibanos, da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, 44 

será assinada pelos membros do Colegiado Delegado. Curitibanos, 4 de setembro de 2020. 45 

 

 

_______________________________________________ 

Alexandre Siminski 

Coordenador do PPGEAN 

 

 

 

Cesar Augusto Marchioro ________________________________________________________ 

 

 

Karine Louise dos Santos ________________________________________________________ 

 

 

Leocir José Welter _____________________________________________________________ 

 

 

Leosane Cristina Bosco _________________________________________________________ 

 

 

Mayrine Silva __________________________________________________________________ 
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