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ATA N.° 002 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO DE 2021 

Ata da Segunda Sessão do Colegiado Delegado do 

Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 

Agrícolas e Naturais do ano de 2021, realizada em 

caráter Ordinário no dia 12 de março de 2021 às 16 

horas, por meio do aplicativo de reuniões virtuais 

disponibilizado no endereço eletrônico 

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

 

No dia doze do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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 

002/PPGEAN/2021, estiveram presentes os seguintes membros docentes: Adriana Terumi Itako, 6 

Alexandre Siminski, Cesar Augusto Marchioro, Karine Louise dos Santos 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 solicitando a 9 

inclusão do requerimento de validação de créditos da Mestranda Karine Petter da Silva como 10 

uma nova pauta desta Sessão. Tendo o pedido de inclusão da referida pauta aprovado por 11 

unanimidade, o Coordenador deu início à ordem do dia: Pautas: 1) Aprovação da Ata da 1ª 12 

Sessão do Colegiado Delegado do ano de 2021, realizada em 26 de fevereiro de 2021. 2) 13 

Análise do pedido de trancamento de matrícula da Mestranda Maiele Vieira de Sousa, 14 

aprovado ad referendum pelo Coordenador do PPGEAN. 3) Desligamento do Mestrando 15 

Allison John de Sousa do PPGEAN, por motivo de desistência. 4) Análise do parecer da 16 

Comissão de Bolsas, referente ao recurso apresentado pela Mestranda Juliana Aparecida 17 

Teixeira Stanck. 5) Requerimento de validação de créditos da Mestranda Karine Petter da 18 

Silva (pauta adicional). II – Informes. Com as pautas aprovadas, o Coordenador deu início à 19 

ordem do dia. Pauta 1: Após a confirmação de que todos os membros receberam, por e-mail, a 20 

Ata da 1ª Sessão de 2021 do Colegiado Delegado para leitura prévia, o referido documento foi 21 

aprovado por unanimidade. Pauta 2: Na sequência, o Coordenador apresentou o pedido de 22 

trancamento semestral de matrícula da Mestranda Maiele Vieira de Sousa. Lembrou da última 23 

reunião do Colegiado Delegado, em que os pedidos de trancamento foram retirados da pauta, por 24 

causa da prorrogação do prazo para a defesa dos projetos de dissertação. Informou que a referida 25 

prorrogação foi suficiente para o Mestrando Laian Silva Medeiros desistir do seu pedido de 26 

trancamento. Mas, a Mestranda Maiele Vieira de Sousa manteve a intenção de trancar a sua 27 

matrícula. Após a explanação, o Coordenador colocou a pauta em discussão e, posteriormente, 28 

em votação. O resultado foi a aprovação, por unanimidade, do pedido da Mestranda Maiele 29 

Vieira de Sousa para o trancamento da sua matrícula nos semestres 2020/2 e 2021/1. Pauta 3: Em 30 

seguida, entrou em discussão o pedido de desligamento do Mestrando Allison John de Sousa, 31 

feito pelo próprio, por motivo de desistência. O Coordenador lembrou que o referido Estudante 32 

seria um dos contemplados com uma bolsa de estudos CAPES-DS. Mas, por razões de trabalho, 33 

o mesmo comunicou à Coordenação que não irá cursar o mestrado do PPGEAN. O Coordenador 34 

justificou a necessidade de análise do pedido pelo Colegiado, tendo em vista que a matrícula foi 35 
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efetivada no Sistema de Controle Acadêmico da Pós-Graduação (CAPG). O pedido foi colocado 36 

em votação e foi aprovado por unanimidade. Pauta 4: A análise do parecer da Comissão de 37 

Bolsas, referente ao recurso apresentado pela Mestranda Juliana Aparecida Teixeira Stanck, foi 38 

precedida de uma breve explanação do Coordenador do PPGEAN sobre a justificativa 39 

apresentada pela requerente. O Coordenador apresentou, ainda, os argumentos da referida 40 

comissão para o indeferimento do recurso, com base no edital que regeu o processo de seleção 41 

dos bolsistas. Depois, a pauta foi discutida entre os membros e, ao final, o referido parecer foi 42 

votado e aprovado por unanimidade. Pautas 5: Na última pauta, o Coordenador do PPGEAN 43 

apresentou aos membros deste Colegiado o pedido de validação de créditos feito pela Mestranda 44 

Karine Petter da Silva. Lembrou que a referida mestranda foi aluna do curso de mestrado do 45 

PPGEAN entre 2016 e 2018. Informou, ainda, que a mesma completou todos os créditos 46 

exigidos em disciplinas por este Programa, mas que ela não conseguiu defender a sua dissertação 47 

no prazo regimental de dois anos. Por isso, ela foi desligada do PPGEAN e reingressou por meio 48 

do processo seletivo de 2021. Considerando que os créditos foram cursados a menos de cinco 49 

anos, o Coordenador recomendou a aprovação do pedido de validação da referida mestranda. 50 

Após discussões, o Colegiado deliberou e aprovou o referido pedido por unanimidade. Informes: 51 

O Coordenador informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação divulgou o edital de um prêmio 52 

da Propesq sobre a atuação das mulheres na ciência. Em seguida, explicou os trâmites 53 

administrativos para que os trabalhos indicados pelo PPGEAN possam concorrer ao referido 54 

prêmio. Após manifestações favoráveis pela participação do PPGEAN, o Coordenador se 55 

comprometeu a analisar os critérios para a indicação dos trabalhos e sugerir futuros 56 

encaminhamentos para a realização dessa tarefa. Não havendo mais assuntos a tratar, o 57 

Coordenador Alexandre Siminski agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 58 

dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Delson Antonio da Silva 59 

Júnior, Técnico em Assuntos Educacionais do Centro de Ciências Rurais, do Campus de 60 

Curitibanos, da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, 61 

será assinada pelos membros do Colegiado Delegado. Curitibanos, 12 de março de 2021. 62 

 

 

 

_______________________________________________ 

Alexandre Siminski 

Coordenador do PPGEAN 
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