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ATA N.° 009 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO DE 2020 

 

Ata da Nona Sessão do Colegiado Delegado do 

Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 

Agrícolas e Naturais do ano de 2020, realizada em 

caráter Ordinário no dia 20 de novembro de 2020 às 

13h30min, por meio do aplicativo de reuniões 

virtuais disponibilizado no endereço eletrônico 

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

 

 

No dia vinte do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, 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 

009/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 solicitando a inclusão de uma 9 

pauta que não constava no referido edital de convocação: Pauta adicional: Pedido da Mestranda 10 

Ana Paula de Almeida para substituição de orientador. Tendo o pedido de inclusão da nova pauta 11 

aprovado por unanimidade, o Coordenador deu início à ordem do dia. I – Pautas: 1) Aprovação 12 

da Ata da 8ª Sessão do Colegiado Delegado do ano de 2020, realizada em 4 de setembro de 13 

2020. 2) Avaliação dos planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo PPGEAN no 14 

semestre 2020/2. 3) Avaliação das aprovações ad referendum das indicações para 15 

composição das bancas de qualificação dos projetos de dissertação. 4) Avaliação da 16 

indicação da Dr.ª Mariuccia Schlichting de Martin para coorientar a Mestranda Ana Paula 17 

de Almeida. 5) Avaliação da indicação da Prof.ª Dr.ª Gloria Regina Botelho  para 18 

coorientar a Mestranda Clarice Elisabete Antunes. 6) Avaliação da indicação da Prof.ª Dr.ª 19 

Karine Louise dos Santos  para coorientar a Mestranda Clarice Elisabete Antunes. 7) 20 

Avaliação da aprovação ad referendum ao pedido de trancamento de matrícula da 21 

Mestranda Michely Renata Martarello de Almeida. 8) Avaliação do plano de estudo 22 

reformulado do Mestrando Josias Jorge Castilho. 9) Avaliação dos pedidos de matrícula 23 

em Estágio de Docência no semestre 2020/2. 10) Formação da Comissão de Autoavaliação 24 

do PPGEAN. 11) Edital de Seleção de Bolsistas 2021. 12) Pedido de substituição de 25 

orientação da Mestranda Ana Paula de Almeida (pauta adicional). II – Informes: Processo 26 

Seletivo de Ingresso PPGEAN 2021/1. Com as pautas aprovadas, o Coordenador deu início à 27 

ordem do dia. Pauta 1: Após a confirmação de que todos os membros receberam, por e-mail, a 28 

Ata da 8ª Sessão do Colegiado Delegado para leitura prévia, o referido documento foi aprovado 29 

por unanimidade. Pauta 2: Os planos de ensino das disciplinas  a serem ofertadas no semestre 30 
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2020/2 foram enviados por e-mail para análise prévia dos membros deste Colegiado. Foram 31 

aprovados por unanimidade os planos de ensino das seguintes disciplinas: Ecologia de 32 

Ecossistemas (EAN410006), Geoinformação para o estudo das interações espaciais 33 

(EAN410010), Domesticação e Melhoramento de Plantas (EAN410015), Doenças e pragas 34 

agrícolas e sua interação com o ambiente (EAN410016), Anatomia de Plantas (EAN410019), 35 

Fisiologia de Plantas (EAN410020), Tópicos Especiais em Manejo e Conservação de Recursos 36 

Naturais e Agrários – Análise Multivariada de Dados (EAN410026) e Estudos Avançados em 37 

Pesquisa I (EAN410028). Pauta 3: Na sequência, o Coordenador apresentou os pedidos de 38 

composição das bancas de qualificação dos projetos de dissertação aprovados, ad referendum, 39 

por ele. O Colegiado ratificou os nomes indicados ao aprovar, por unanimidade, as bancas que já 40 

avaliaram e as que ainda avaliarão os seguintes mestrandos: Ana Paula de Almeida, Carlos 41 

Eduardo Plens, Clarice Elisabete Antunes, Juliana Aparecida Teixeira Stanck, Maiele Vieira de 42 

Sousa, Saimom Poczapski Noro Ribeiro e Tarcisio Francisco de Camargo. Pauta 4: A indicação 43 

da Dr.ª Mariuccia Schlichting de Martin para coorientar a Mestranda Ana Paula de Almeida não 44 

foi analisada por este Colegiado, pelo motivo a ser exposto e discutido na pauta adicional desta 45 

Sessão. Pautas 5 e 6: Foram analisadas e aprovadas as indicações das Professoras Dr.ª Gloria 46 

Regina Botelho e Dr.ª Karine Louise dos Santos para coorientar a Mestranda Clarice Elisabete 47 

Antunes. A aprovação ocorreu com cinco votos favoráveis e uma abstenção. Pauta 7: A 48 

aprovação que a Coordenação concedeu, ad referendum, ao pedido de trancamento de matrícula 49 

da Mestranda Michely Renata Martarello de Almeida foi ratificada por este Colegiado, que o 50 

aprovou por unanimidade. Pauta 8: Em seguida, foi analisado o pedido de alteração do plano de 51 

estudo do Mestrando Josias Jorge Castilho. No entendimento do Coordenador, apoiado pelo 52 

Professor Leocir José Welter, não haveria necessidade de submeter esse tipo de alteração ao 53 

Colegiado Delegado. Após a manifestação de consenso dos demais membros, ficou decidido que 54 

os próximos pedidos deste tipo deverão ser analisados somente pelo professor orientador. 55 

Mesmo assim, como já tinha sido protocolado antes dessa decisão, o pedido do Mestrando Josias 56 

Jorge Castilho foi analisado e aprovado por unanimidade. Pauta 9: A proposta de atividades para 57 

matrícula em Estágio de Docência, referente ao semestre 2020/2, encaminhada pelo Mestrando 58 

Lucas Jónatan Rodrigues da Silva, foi analisada e aprovada por unanimidade. Ainda sobre este 59 

assunto, o Coordenador solicitou ao representante da Secretaria que os mestrandos que recebem 60 

bolsas de estudo da CAPES e da FAPESC sejam notificados sobre a obrigatoriedade de se 61 

cumprir o estágio de docência. Pauta 10: Em atendimento ao Ofício Circular N.º 62 

66/2020/PROPG, de 11/11/2020, a Coordenação solicitou a indicação de nomes para a 63 

composição da Comissão de Autoavaliação do PPGEAN. Foram indicados e aprovados por 64 

unanimidade os seguintes membros: Cesar Augusto Marchioro, representante docente titular; 65 

Alexandre Siminski, representante docente suplente; Delson Antonio da Silva Júnior, 66 

representante titular dos servidores técnico-administrativos em educação; Michely Renata 67 

Martarello de Almeida, representante suplente dos servidores técnico-administrativos em 68 

educação; Fernanda Oliveira da Silva, representante discente titular; Dara Crislaine Muniz Velho 69 

Pereira da Cruz, representante discente suplente; Valdeir Pereira Lima, representante titular dos 70 

discentes egressos; e Camila Bitencourt, representante suplente dos discentes egressos. Pauta 11: 71 

O Coordenador apresentou o Edital de Seleção de Bolsistas do PPGEAN a serem contemplados 72 

no ano de 2021. Ele explicou que os critérios serão os mesmos adotados no ano atual, ou seja, os 73 

mestrandos ingressantes em 2020 serão classificados pelo índice de aproveitamento acadêmico; e 74 

os mestrandos ingressantes em 2021 serão classificados pela pontuação obtida no currículo 75 

apresentado na ocasião da inscrição para o processo seletivo de ingresso neste Programa. 76 

Lembrou, ainda, que as duas bolsas CAPES (Demanda Social) que o PPGEAN possui 77 

atualmente serão desocupadas pelos mestrandos que têm previsão de defesa da dissertação em 78 

fevereiro de 2021. Dessa forma, as referidas bolsas serão destinadas aos dois primeiros 79 

ingressantes em 2021, que ficarem melhor classificados, conforme o referido Edital. Se o 80 

PPGEAN for contemplado com novas bolsas, sejam da CAPES ou de quaisquer outras agências 81 

de fomento, essas serão distribuídas de forma alternada entre os grupos de ingressantes de 2020 e 82 

de 2021. Após esta explanação, o Coordenador submeteu o Edital à apreciação do Colegiado 83 

Delegado, que o aprovou por unanimidade. Pauta adicional (12): O Coordenador apresentou o 84 

pedido da Mestranda Ana Paula de Almeida para a substituição do seu professor orientador. 85 

Explicou que o PPGEAN não possui instruções prévias para a condução desse tipo de processo e 86 



manifestou a necessidade de elaborar um documento que o normatize. Após a discussão sobre o 87 

tema, foram apresentados os seguintes encaminhamentos: a referida Mestranda deve ser 88 

notificada de que precisa consultar outro professor sobre a disponibilidade de orientá-la. Após 89 

encontrar esse professor, a Mestranda deverá elaborar outro projeto de dissertação e defendê-lo 90 

até o fim do prazo regimental, 30 de janeiro de 2021. Os encaminhamentos foram aprovados por 91 

unanimidade. Informes: A pedido do Coordenador, a Prof.ª Leosane Cristina Bosco, membro da 92 

Comissão de Seleção de candidatos ao ingresso no Mestrado do PPGEAN em 2021, informou 93 

que o processo de inscrição teve 20 pedidos homologados e 2 indeferidos, por descumprimento 94 

do edital. Disse, ainda, que não houve interposição de recursos, até o presente momento. A lista 95 

final de inscritos será divulgada no próximo dia 23 de novembro.Não havendo mais assuntos a 96 

tratar, o Coordenador Alexandre Siminski agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 97 

sessão às quinze horas e dez minutos, da qual, para constar, eu, Delson Antonio da Silva Júnior, 98 

Técnico em Assuntos Educacionais do Centro de Ciências Rurais, do Campus de Curitibanos, da 99 

Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 100 

pelos membros do Colegiado Delegado. Curitibanos, 20 de novembro de 2020. 101 
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Alexandre Siminski 

Coordenador do PPGEAN 
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