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ATA N.° 001 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO 

DE 2018 

 

Ata da Primeira Sessão do Colegiado 

Delegado do Programa de Pós-graduação 

em Ecossistemas Agrícolas e Naturais do 

ano de 2018, realizada em caráter ordinário 

no dia 09 de março de 2018 às 17h00, na 

sala CC1201 do Centro de Ciências Rurais 

do Campus de Curitibanos, da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezessete horas, na sala 1 

CC1201 do Centro de Ciências Rurais do Campus de Curitibanos, reuniu-se em sessão 2 

ordinária o Colegiado Delegado do Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 3 

Agrícolas e Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, convocada pelo 4 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/PPGEAN/2018, com a presença dos membros 5 

docentes Alexandre ten Caten, Cesar Augusto Marchioro, Júlia Carina Niemeyer, 6 

Karine Louise dos Santos e Paulo Cesar Poeta Firmino Júnior. Havendo quórum, o 7 

Coordenador Alexandre ten Caten solicitou a inclusão de um item de pauta sobre a 8 

solicitação do Prof. Christian Soldi. Uma vez aprovada a solicitação, o coordenador 9 

submeteu a ordem do dia à apreciação: I Pauta: 1. Aprovar atas anteriores. 2. 10 

Aprovação do ad referendum da banca de defesa do estudante Valdeir Lima. 3. 11 

Homologar o ranqueamento dos estudantes para bolsas de mestrado.  4. Aprovação dos 12 

planos de trabalho de docência orientada. 5. Encaminhamento para a solicitação da 13 

Profa. Glória Botelho em atuar como colaboradora e do professor Christian Soldi como 14 

professor permanente junto ao PPGEAN. 1. Aprovar atas anteriores. As atas das 15 

reuniões anteriores foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade. 2. 16 

Aprovação do ad referendum da banca de defesa do estudante Valdeir Lima. A banca de 17 

defesa do estudante Valdeir Lima aprovada ad referendum foi submetida à votação e 18 

aprovada por unanimidade. 3. Homologar o ranqueamento dos estudantes para bolsas de 19 

mestrado. O ranqueamento dos candidatos à bolsa de mestrado foi submetido à votação 20 

e aprovado por unanimidade. 4. Aprovação dos planos de trabalho de docência 21 

orientada. Os planos de trabalho de docência orientada foram submetidos à votação e 22 

aprovados por unanimidade. 5. Encaminhamento para a solicitação da Profa. Glória 23 

Botelho em atuar como colaboradora e do professor Christian Soldi como professor 24 

permanente junto ao PPGEAN. O coordenador apresentou os memorandos dos 25 

professores Glória Botelho e Christian Soldi solicitando a atuação junto ao PPGEAN 26 

como professor colaborador e permanente, respectivamente. Também esclareceu que 27 

atualmente o PPGEAN já conta com 19 docentes e que a entrada de alunos no mestrado 28 



tem sido insuficiente para que os atuais docentes tenham uma orientação por ano, 29 

conforme recomendado como mínimo pela CAPES. Sendo assim, foi decidido como 30 

encaminhamento a elaboração de uma carta estimulando que os docentes continuem 31 

atuando junto ao PPGEAN na qualidade de co-orientadores e ministrando disciplinas 32 

em tópicos especiais. Caso novas vagas estejam disponíveis após o recadastramento, a 33 

interação dos docentes nas linhas de pesquisa será um importante critério para o 34 

cadastramento de novos docentes. II – Informes. Não havendo mais deliberações, em 35 

ato contínuo procedeu-se a relatoria de informes: o coordenador informou que os 36 

discentes foram informados sobre a necessidade de realizar eleições para escolha do 37 

representante discente no colegiado delegado e pleno. Também informou que as 38 

reuniões do colegiado delegado ao longo desse semestre ocorrerão em menor frequência 39 

que os anos anteriores devido a menor demanda. Não havendo mais assuntos a tratar, o 40 

coordenador Alexandre ten Caten agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 41 

sessão às dezoito horas e quinze minutos, da qual, para constar, eu, Cesar Augusto 42 

Marchioro, Docente do Centro de Ciências Rurais, do Campus de Curitibanos, da 43 

Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 44 

assinada pelos membros do Colegiado Delegado.  45 

 46 

Curitibanos, 9 de março de 2018. 47 

  48 
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Alexandre ten Caten 

Coordenador do PPGEAN 

Cesar Augusto Marchioro 

Júlia Carina Niemeyer 

Karine Louise dos Santos 

Paulo Cesar Poeta Firmino Júnior 


