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ATA N.' 006 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO DE 20 1 8
e

Ata da Sexta Sessão do Colegiada Delegado do
Programa de Pós-graduação em Ecossisterrlas
Agrícolas e Natul'ais do ano de 2018, realizada eln
caráter Ordinário no dia 25 de outubro de 201 8 às 08
horas. na Sala CC1201 do Prédio CBSOI do Centro
de Ciências Rurais, Campus de Curitibanos da
Universidade Federal de Santa Catarina.

2

3

4
5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2i
22

23
24
25

26

27

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, na Sala
CC1201 do Prédio CBSOI do Centro de Ciências Rurais, Campus dc Curitibanos, reuniu-se em
sessão ordinária o Colegiado Delegado do Programa de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas
e Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado pelo Edital de Convocação N.'
006/PPGEAN/201 8, cgln a presença dos inetnbros docentes Alexandre ten Caten. Cesar Augusto
Marchioro, Júlia Carina Nienleyer, Karine Louise dos Santos e Paulo Casar Poeta Fermino Júnior.
Os discentes do PPGEAN foram representados pela Mestranda Cristina Belincanta, também
presente a esta Sessão. Havendo quórum, o Coordenador Alexandre ten Caten deu início à Sessão,
consultando os membros presentes se haveria a inclusão de alguma nova pauta que não consta no
edital de convocação. Não houve nenhum pedido de inclusão e, dessa forma, o coordenador
submeteu a ordem do dia à apreciação: l Pautas: 1) Apreciação do Edital de seleção PPGEAN
2019/1. 2) Proposta inicial de Calendário Acadêtnico do PPGEAN para o ano letivo de 2019. 3)
Apreciação das indicações para a composição das bancas de defesa de dissertação dos Mestrandos
Femanda Benedet de Santo, Gabtiel Felip Gomos Olivo, Karine da Silva e Leonardo Ribeiro. ll --
Informes. Pauta 1: 0 Coordenador do PPGEAN e presidente da Comissão de Seleção do
Mestrado relatou as principais mudanças a serem implementadas no processo seletivo de ingresso
no semestre 2019/1 . Dentre elas, estão: a exigência de preenchimento de um termo de ciência sobre
a comprovação da proficiência em Língua Portuguesa, quando o candidato estrangeiro for oriundo
de lml país em que o Português não seja o idioma oficial; e a exigência de preenchimento de um
segundo termo, ern que o candidato declara possuir recursos próprios para o custeio das suas
despesas pessoais durante o período de duração do Mestrado do PPGEAN. Ainda sobre esta pauta,
na sequência, o inesino Coordenador conduziu uma discussão sobre os procedimentos a seren-l
adotados pela Comissão de Seleção quando o número de candidatos aprovados para ul-n
determinado orientador for maior que a quantidade de vagas oferecidas por ele. A proposta da
Comissão dc Seleção sugeriu que os candidatos aprovados que excederetn o número de vagas com
um determinado orientador tenhítm os seus respectivos perfis analisados pelos orientadores com
vagas ociosas. Havendo compatibilidade entre o perfil do candidato enquadrado na referida
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situação e o prometo com vaga não preenchida, o convite para ingressar no Mestrado do PPGEAN
partiria do próprio orientador. Após discussões, deliberou-se sobre a presente proposta que foi
aprovada com quatro votos favoráveis, contra dois votos contrários. Pauta 2: Os membros do
Colegiado Delegado apreciaram antecipadamente a proposta de cronograma do PPGEAN para os
dois setnestres letivos de 2019, pois a receberatn por mensagem de correio eletrõnico. Após
deliberação, este Colegiado aprovou o referido cronograma por unanimidade. Pauta 3: O
Colegiado Delegado do PPGEAN deliberou e aprovou por unanimidade os membros indicados
pata a coi-aposição das bancas de defesa de dissertação dos Mestrandos Femanda Benedet de
Santo, Gabrie] Fe]ip Gomos O]ivo, Karine da Si]va e Leopardo Ribeiro. informe l: O
Coordenador informou que convocará o Colegiado Pleno do PPGEAN para uma reunião no dia
1 1 de dezembro de 201 8, com a finalidade principal de discutir as ideias a serem apresentadas pelo
grupo de trabalho que trata sobre a possibilidade de criação de novas linhas de pesquisa neste
Programa. Informe 2: O Coordenador informou que o Memorando Circular n.'
1 /20 1 8/PPGEAN/CCR, que trata das demandas apresentadas por este Programa às diferentes Pró-
Reitorias da UFSC, começou a surtir efeitos, tais como: a resposta da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis que, por tneio do Memorando n.' 3 1/20 1 8/Pji.AE, afirmou que estudantes sem vínculo
com a UFSC (como é o caso de vários alunos matriculados eln disciplinas isoladas) poderão
utilizar o Restaurante Universitário pagando a tarifa de visitante; e a publicação do Memorando
Circular n.' 18/PROPG/2018, que dispensa a perícia médica oficial da UFSC para o registro do
afastamento de alunos para tratamento de saúde. A exigência anterior de comparecimento à
relêridajunta médica impossibilitaria os alunos dos campa fora de sede de usufruírem deste direito.
Informe 3: Por último, foi infot'nado que um estudante da graduação será selecionado para um
trabalho voluntário de divulgação do PPGEAN nas diferentes redes sociais, colho o intuito de
atrair novos interessados ein pulsar o mestrado deste Programa. Não havendo mais assuntos a
tratar, o Coordenador Alexandre ten Caten agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
sessão às oito horas e cinquenta e dois minutos, da qual, para constar, eu, Delson Antonio da Salva
Júnior, Técnico em Assuntos Educacionais 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 Colegiado Delegado. Curitíbanos, 25 de outubro de 201 8.
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