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e

Ata da Sessão do Colegiado Delegado do Programa
de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e
Naturais do ano de 2016, realizada em caráter
ordinário no dia 03 de novembro de 2016 às 15h10,
na sala CRC402 do Centro de Ciêlacias Rurais do
C'a/zzpi/s de Curitibanos da Universidade Federal de
Santa Catarina.
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Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e dez minutos, na
sala CRC402 do CBSOI do Centro de Ciências Rurais do Campus de Curitibanos, reuniu-se em
sessão extraordinária o Colegiado Delegado do Programa de Pós-graduação em Ecossistemas
Agrícolas e Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, convocada pelo EDITAL DE
CONVOCAÇÃO N' 006/PPGEAN/16, com a presença dos docentes Adriana Tetumi ltako,
Alexandre ten Caten, Cada Eloize Carducci, Cesar Augusto Marchioro, Greicy Michelle
Maraílga Conterato e Paulo Casar Poeta Firmino Júnior, e da representante discente Karma da
Salva. Havendo quórum, o coordenador Alexandre ten Caten submeteu a ordem do dia à
apreciação: 1. Aprovação da Ata da reunião n'005/PPGEAN/2016; 2. Parecer quanto ao
credenciamento da professora Júlia Carina Niemeyer como docente pennanente; 3. Aprovação
do comitê de orientação do estudante Leonardo Ribeiro. Em ato contínuo, não havendo
manifestações em contrário a ordem do dia foi aprovada. l Pauta: 1. Aprovação da Ata da
reunião n'005/PPGEAN/2016: O coordenador informou que a Ata da quinta reunião foi
enviada com antecedência para os membros do colegiado delegado e que as sugestões enviadas
por e-mail haviam sido incorporadas ao texto. Não havendo nenhuma sugestão adicional ao
documento Hlnal, a Ata foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. 2. Parecer quanto
ao credenciamento da professora Júlia Canina Niemeyer como docente permanente: O
coordenador informou que o parecer sobre o credenciamento da professora Júlia foi enviado
anteriormente para o e-mail dos membros do colegiada. Em seguida, fez um breve resumo das
atividades de pesquisa realizadas pela professora Júlia no último triênio. O coordenador leu o
parecer favorável ao seu credenciamento como docente permanente. Parecer esse, realizado pela
comissão indicada para tratar do credenciamento e recredenciamento dos docentes .junto ao
ppgean. Não havendo objeções, o parecer foi submetido à votação e aprovado por unanimidade.
3. Aprovação do comitê de orientação do estudante Leonardo Ribeiro: O coordenador
informou que os documentos necessários para a indicação de co-orientador foram
providenciados conforme exigência do regimento. Não havendo manifestações em contrário, o
comitê de orientação foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. ll -- Informes. Não
havendo mais deliberações, em ato contínuo procedeu-se a relatoria de informes: o coordenador
inlbimou que o edital para a eleição da coordenação será lançado em breve e que a eleição /i
ocorrerá após o término das aulas. Também foi informado que no mês de novembro ocorrerá a Ó5
convocação do servidor técnico-administrativo que assumirá o Galgo de secretário da PPGEAN..r"
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O coordenador informou que será realizada uma confraternização do PPGEAN em comemoração
ao fltn do semestre. Não havendo mais assuntos a tratar. o coordenador Alexandre ten Caten
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às quinze horas e quarenta minutos,
da qual, para constar, eu, Alexandre ten Caten, Docente do Centro de Ciências Rurais, do
Campus de Curitibanos, da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Delegado. Curitibanos, 09 de novembro de
2016
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