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ATA N.' 004 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELE(LADO DO ANO DE 201 8

Ata da Quarta Sessão do Cojegiado Delegado do
Programa de Póslgraduação enl Ecossistemas
Agrícolas e Naturais do ano de 2018, realizada em
caráter Ordinário no dia ] ] (]e dezelnbl'o de 2018 às
09 110ras, na Saia CC]101 do Prédio C13S0] do
Centro de Ciências Rurais, Campus de Curitibanos da
l.Jniversidade Fede! al de Santa Catarina.

2
Aos orlze dias do mês de dezembro do ano de dois ini] e dezoito, às nove floras, na Sala CCI 1 01
do Prédio CBSOI do Centro de Ciências Rurais, .Campus cle Cujitibanos, rcun:iu-se em sessão
ordinária o Colegiado Pleno do Progrítma de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais
da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado pelo Edital de Convocação N.'
004/PPGEAN/201 8. com a presença dos merllbros docentes Alexandt'e ten Caten, Alexarldte
Silninski, Cesar Augusto Marchioro, Júlia Canina Niemeycr, Karinc Louise dos Santos, Leosane
Cristina Basco, Lírio Luiz Dal Vesgo. Maurício Sedrez dos Reis. Pauta Casar Poeta Femlino
Júnior. Os discentes do PPGEAN foram representados ])elos MestrancJos Fernanda Benedet de
Santo e Pedro Hein'ique da Sirva Níedrado tartlbém presentes a esta Sessão. Havendo quórum, o
Coordenador Alexandre ten Caten deu início à Sessão, consultando os iiletnbtos presentes se
haveria a inclusão de .dgunla nova pauta que não consta no edital de convocítção. Não hou'ç'c
neiUltml pedido de inclusão e, dessa forma, o coordenador submeteu a ordem do dia à a])reciação:
l Pautas: 1) Características das disciplinas do PPGEAN (se são formativas ou infonllativas). 2)
]ieprovações no programa. 3) Se as aulas devem permanecer concentradas entre as quartas e
sextas-feiras, ouse os demais dias da semana devem ser utilizados. 4) Manutenção da proposta
e/ou apresentação de alternativas para a oferta de disciplinas na modalidade concentrada. 5)
Discussão com o GT de novas linhas de pesquisa no programa. 6) Discussão da criação do curso
de doutorado no programa. ll -- Informes. Pauta 1: 0 Coordenador do PPGEAN relatou
cluestionanlentos recentes sobre a metodologia de avaliação de disciplinas e conduziu Lmla
discussão sobre o caráter formativo, cona estabelecimento de critério mínimo de corülecimento
pala aprovação dos discentes, ou informativas, sem a necessidade de avaliação fotma]. Após
discussão, considclou-se que as disci])lidas são fonnativas e Informativas, c que cabe ao professor
responsável pela disciplina estabelecer os critérios de avaliação. Pauta 2: O coordenador fez um
relato sobre os recentes casos de reprovação em disciplinas obrigatórias no programa. Em seguida.
conduziu discussão sotlre o assunto. Após discussão, foi (]eHinido coiro encaminhanlcnto que o
regimento do progiaína seja apresentado aos mcstrandos no início do primeiro semestre letivo.
Pauta 3: O coordenador relatou que, atualmente, as disciplinas do programa são ministradas
exclusivamente às cluartas, quintas e sextas-feiras por determinação da coordenação. Na sequência,
o coordenador conduziu urna discussão sobre a tnanutenção dessa estratégia ou i:lexibilização pltla
blue disciplinas possam sej' ministradas em qualquer dia da semana. Após discussão, foi decidido
que as disciplinas poderão ser ofertados em qualquer dia da semana. mas a coordci)ação recomenda
que, na medida do possível, as disciplinas obrigatórias sejam concentradas nas quartas, quintas e
sextas-feiras. Pauta 4: O coordenador explicou sobre os ]-nativos da atual da configuração das
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disciplinas ofertados na modalidade concentrada em semanas especíílcas distribuídas ao longo do
semestre lesivo, e iniciou unlít discussão sobre a contilluidade dessa estratégia. Os membros do
Co[egia(]o P]eno se manifestaram favoráveis à oferta das discip]inas concentradas como ocorre
atualrnente, considerando demandas das disciplinas como saídas de campo e desenvolvimento de
atividades extraclasse. Pauta 5: O cootdenacior fez u:n breve relato sobre as duas reuniões do GT
de novas linlltts de pesquisa realizadas até o momento. Na sequência, os membros do GT relataram
as principais discussões levantadas, dentre elas: as dificuldades zt serem enfrentados para
consolidação do curso e abertura do Doutorado; a reestruturação dos planos de ensino das
disciplinas levando em consideração as competências e llabilidades a serem desenvolvidas pelos
discentes; a necessi(Jade de criação de novas linhas de pesquisa ou reestruturação das linhas de
pesquistt existentes; a definição de critérios pala recadastramento cle novos docentes com base eln
demandas (to PPGEAN; a criação de canais de divulgação dos estudos realizados pelo PPGEAN
para alunos de graduação. I'aula 6: O coordenador relatou a necessidade de criação do curso de
Doutorttdo é uma das discussões do GT cle novas liiülas de pesquisa e conduziu uma discussão
sobre o tema. O professor Maurício argtunentou (lue a proposta de criação do curso de doutorado
deve ser baseada nos produtos gerados pelo programa, incluindo a prcldução cientíHtca, o perfil e
os projetos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa, bem colnoe as dissertações defendidas. Os
membros (]o colegiada também discutiram a necessicJacle de citação ou reestruturação de linhas de
pesquisa ecluilibracJas em relação ao número de docentes, produção cientíülca e número de
orientação. Além disso, o recadastramento de rlovos docentes deve considerar a identiülcação do
docente caiu a proposta do programa e as detnandas do PPGEAN. Int'orme 1: 0 Subcoordenador
do programei e Presidente da Comissão do Bolsas, prof Clesar, informou a quantidttde e duração
das bolsas disponíveis para os alunos ingressantes eln 2019-1. Informe 2: O coordenador
ctivulgott o calendário pata colete de dados da Plataforma SUCUPIRA de 2018. Inl'orme 3: O
coordenador infonnou que o regimento da pós-graduação será reestruturado ein 2019 e que os
docentes podem fornecer contribuições até fevereiro cle 2019. Inü)rme 4: Por último, foríml
divulgadas pelo coordenador as datas deus defesas cla turma ingressante em 2017-1 em janeiro e
fevereiro de 2019. Não havendo mais assuntos a tratar. o Coordenador Alexandre ten Caten
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão ao meio dia e vinte e dois minutos, da
qual, para constar, eu, Casar Augusto Marchioio, 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 Colegiado Pleno. Curitibanos, 1 1 de dezembro de 201 8.

Alexandre ten Caten
Coordenador cloPPGEAN
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