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ATA DA 6ª SESSÃO DO COLEGIADO PLENO DO ANO DE 2020 

 

Ata da Sexta Sessão do Colegiado Pleno do 

Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 

Agrícolas e Naturais do ano de 2020, realizada em 

caráter ordinário no dia 4 de dezembro de 2020 às 

14 horas,  por meio do aplicativo de reuniões 

virtuais disponibilizado no endereço eletrônico 

https://meet.google.com/fpp-urmw-tjy. 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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.google.com/fpp-urmw-tjy, reuniu-se remotamente em tempo real para uma sessão 3 

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

Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado pelo Edital de Convocação Nº 5 

006/PPGEAN/2020, com a participação dos membros docentes: Adriana Terumi Itako, 6 

Alexandre ten Caten, Alexandre Siminski, Cesar Augusto Marchioro, Greicy Michelle Marafiga 7 

Conterato, João Batista Tolentino Júnior, Júlia Carina Niemeyer, Karine Louise dos Santos, 8 

Leosane Cristina Bosco, Miguel Pedro Guerra, Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro, Paulo 9 

Cesar Poeta Fermino Junior e Tancredo Augusto Feitosa de Souza. Havendo quórum, o 10 

Coordenador Alexandre Siminski submeteu a ordem do dia à apreciação: I – Pautas: 1) 11 

Aprovação da ata da 4ª Sessão do Colegiado Pleno realizada em 19 de agosto de 2020. 2) 12 

Aprovação da ata da 5ª Sessão do Colegiado Pleno realizada em 10 de setembro de 2020. 3) 13 

Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Mestrado do PPGEAN. 4) Avaliação do 14 

Planejamento Estratégico do PPGEAN. 5) Calendário de coleta de dados do PPGEAN para 15 

a plataforma Sucupira, referente à produção intelectual de 2020 (prazo para atualização do 16 

currículo Lattes); 6) Comissão de análise dos trabalhos de destaque no quadriênio 2017-17 

2020. II – Informes. Pautas 1 e 2: A pedido do Coordenador, as atas referentes às 4ª e 5ª Sessões 18 

do Colegiado Pleno foram submetidas à análise em conjunto. O Coordenador lembrou que 19 

ambas foram enviadas antecipadamente, por e-mail, e consultou o membro da Secretaria para 20 

saber se houve algum pedido de alteração. Recebendo a confirmação de que não houve, o 21 

Coordenador submeteu as duas atas à votação deste Colegiado, que as aprovou por unanimidade. 22 

Pauta 3: O Coordenador fez um breve resgate sobre a origem da demanda pela elaboração do 23 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Mestrado do PPGEAN, lembrando que este documento 24 

faz parte dos itens observados pela CAPES na avaliação quadrienal dos programas de pós-25 

graduação. Mencionou a formação de uma comissão designada para a construção deste 26 

documento e recordou que o mesmo já foi enviado por e-mail para leitura prévia dos membros 27 

deste Colegiado. Em seguida, o Coordenador passou a palavra para a Professora Leosane 28 

Cristina Bosco, membro da referida Comissão, para um breve relato sobre os trabalhos 29 

realizados, em que elogiou a participação de toda a equipe. O Professou Miguel Pedro Guerra 30 

ressaltou que este documento sinaliza os caminhos que o PPGEAN pode percorrer, rumo ao 31 

desenvolvimento de um curso de doutorado. Na sequência, o Professor Alexandre Siminski 32 

sugeriu uma alteração na tabela 2, inserida nas páginas 42 e 43 do referido projeto pedagógico. 33 

Pediu que essa tabela possibilite que um mesmo professor seja vinculado a mais de uma linha de 34 

pesquisa simultaneamente. Após esta sugestão, seguiu-se uma discussão que resultou em três 35 

possíveis encaminhamentos: o primeiro sugere que a tabela não seja alterada; o segundo indica 36 
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que a informação sobre a linha de pesquisa seja suprimida da referida tabela; e o terceiro propõe 37 

encaminhar a tabela 2 para os professores se manifestarem, definindo à(s) qual(is) linha(s) de 38 

pesquisa desejam ser vinculados. A maioria das manifestações, por meio do chat, foi pelo 39 

encaminhamento da terceira proposta. Dessa forma, o Coordenador se comprometeu a enviar a 40 

referida tabela para que os professores se manifestem. O Coordenador informou que, após o 41 

recebimento das manifestações, a tabela reformulada será colocada no PPC. A Professora 42 

Leosane Cristina Bosco sugeriu aos professores que desejam informar alterações na tabela 2, que 43 

acrescentem as palavras-chave associadas a cada linha de pesquisa. Depois de mais algumas 44 

sugestões pontuais de correção, o PPC do Mestrado do PPGEAN foi submetido à votação e 45 

aprovado por unanimidade. Pauta 4: O Coordenador iniciou esta pauta explicando que o 46 

Planejamento Estratégico Participativo (PEP) do PPGEAN também é um documento exigido na 47 

ficha de avaliação da CAPES. Informou, ainda, que outra comissão foi formada com a finalidade 48 

de elaborar mais este documento. Lembrou que o trabalho não foi só da comissão, mas também 49 

dos demais professores do PPGEAN, especialmente pelas contribuições feitas, tanto nas reuniões 50 

realizadas para discutir este assunto, quanto nas ferramentas de compartilhamento de arquivos 51 

eletrônicos. Citou que um dos arquivos compartilhados deu origem à tabela 1 do referido PEP, 52 

que trata da análise situacional do PPGEAN. Também citou a tabela 2, que trata das Estratégias 53 

de Implementação e Acompanhamento do Plano Estratégico para o período entre os anos de 54 

2021 e 2024. Sobre esta segunda tabela, explicou que os objetivos foram traçados com ações de 55 

curto (2 anos), médio (4 anos) e longo (8 anos) prazos. Disse, ainda, que esses objetivos estão 56 

relacionados aos quesitos da ficha de avaliação quadrienal da CAPES e ressaltou a necessidade 57 

de reunir esforços para o alcance das metas traçadas. O Professor João Batista Tolentino Júnior 58 

perguntou se a Comissão discutiu alguma estratégia para que o PPGEAN consiga atrair um 59 

número maior de estudantes. O Professor Alexandre Siminski respondeu que, durante os 60 

trabalhos, a Comissão zelou pela preservação de duas premissas: a primeira delas era não perder 61 

de vista o que a CAPES se propôs a avaliar objetivamente nos programas, conforme a ficha de 62 

avaliação quadrienal; e a segunda diz respeito à cautela de estabelecer somente as metas que 63 

estivessem dentro do controle de ações do PPGEAN. Neste sentido, o Coordenador argumentou 64 

que o ingresso de novos alunos é impactado por fatores alheios às ações deste Programa como, 65 

por exemplo, a quantidade de bolsas de estudo a serem disponibilizadas. Por tais motivos, não 66 

foi estabelecido um objetivo relacionado ao número de ingressantes no curso de Mestrado do 67 

PPGEAN. Em seguida, algumas alterações pontuais foram sugeridas e acatadas pelo 68 

Coordenador, que se comprometeu a implementá-las na versão final do PEP. Após o 69 

encerramento das discussões, o PEP do PPGEAN 2021-2024 foi colocado em votação, sendo 70 

aprovado por unanimidade. Pauta 5: O Coordenador iniciou a explanação dessa pauta 71 

mencionando que, no último dia 23 de novembro, foram enviados à PROPG os dados do 72 

PPGEAN contendo as alterações e inclusões feitas nos registros da Plataforma Sucupira, 73 

referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. Na sequência, explicou que o Ofício N.º 74 

2/2020/PPGEAN estabelece os prazos no âmbito deste Programa para o envio dos dados 75 

referentes à produção intelectual no ano de 2020. Citou os procedimentos a serem executados 76 

por professores, pela Secretaria e pela Coordenação, juntamente com as respectivas datas de 77 

vencimento. Depois, lembrou que informações novas serão requeridas no preenchimento da 78 

Sucupira no próximo ano como, por exemplo, a indicação dos trabalhos de destaque (assunto da 79 

próxima pauta). Não houve questionamentos e o calendário do Ofício N.º 2/2020/PPGEAN foi 80 

votado e aprovado por unanimidade. Pauta 6: O Coordenador deu início a esta pauta, informando 81 

que todos os programas precisam indicar as produções intelectuais de destaque na Sucupira, 82 

referentes ao quadriênio 2017-2020. Lembrou que esse assunto foi discutido em outra reunião, 83 

quando foi sugerido que tais indicações deveriam ser realizadas por uma comissão designada 84 

para este fim. Após pedido do Coordenador, manifestaram-se, voluntariamente, a Professora 85 

Karine Louise dos Santos, a Professora Adriana Terumi Itako e o Professor João Batista 86 

Tolentino Júnior. A composição da comissão foi colocada em votação e foi aprovada por 87 

unanimidade. Informe 1: O Coordenador informou que usufruirá de férias por um período que 88 
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compreenderá o mês de janeiro inteiro e o início de fevereiro de 2021. Em seu lugar, assumirá a 89 

Subcoordenadora, Professora Leosane Cristina Bosco. Informe 2: Foi aprovado no Conselho 90 

Universitário da UFSC a resolução que trata das ações afirmativas da Pós-graduação. Ressaltou-91 

se que essa norma deverá ser obedecida nos próximos processos seletivos do PPGEAN. Ainda a 92 

esse respeito, foi informado que PROPG disponibilizará bolsas para alunos cotistas. Informe 3: 93 

Entre os dias 7 e 11/12/2020 ocorrerá a última etapa do processo seletivo PPGEAN 2021, com as 94 

entrevistas (arguições). Não havendo mais assuntos a tratar, o Coordenador Alexandre Siminski 95 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 15 horas e 25 minutos, da qual, 96 

para constar, eu, Delson Antonio da Silva Júnior, Técnico em Assuntos Educacionais do Centro 97 

de Ciências Rurais do Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei 98 

a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Coordenador e demais membros do Colegiado 99 

Pleno. Curitibanos, 4 de dezembro de 2020. 100 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Alexandre Siminski 

Coordenador 

Prof.ª Adriana Terumi Itako ____________________________________________________ 

Prof. Alexandre ten Caten _____________________________________________________ 

Prof. Cesar Augusto Marchioro _________________________________________________ 

Prof.ª Greicy Michelle Marafiga Conterato ________________________________________ 

Prof. João Batista Tolentino Júnior ______________________________________________ 

Prof.ª Júlia Carina Niemeyer __________________________________________________ 

Prof.ª Karine Louise dos Santos ________________________________________________ 

Prof.ª Leosane Cristina Bosco __________________________________________________ 

Prof. Miguel Pedro Guerra _____________________________________________________ 

Prof.ª Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro________________________________________ 
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Prof. Paulo Cesar Poeta Fermino Junior __________________________________________ 

Prof. Tancredo Augusto Feitosa de Souza _________________________________________ 
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