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ATA N.° 4 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO DE 

2017 

 

Ata da Sessão do Colegiado Delegado do Programa 

de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e 

Naturais do ano de 2017, realizada em caráter 

extraordinário no dia 15 de setembro de 2017 às 

16h00, na sala CRC301 do Centro de Ciências 

Rurais do Campus de Curitibanos da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

 

Ao décimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sala 1 

CRC301 do Campus de Curitibanos, reuniu-se em sessão extraordinária o Colegiado Delegado 2 

do Programa de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais da Universidade Federal 3 

de Santa Catarina, convocada pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/PPGEAN/17, com a 4 

presença dos docentes Alexandre ten Caten, Cesar Augusto Marchioro, Greicy Michelle 5 

Marafiga Conterato, Karine Louise dos Santos e Paulo Cesar Poeta Firmino Júnior, e do 6 

representante discente Valdeir Pereira Lima. Havendo quórum, o coordenador Alexandre ten 7 

Caten submeteu a ordem do dia à apreciação: 1. Edital de seleção 2018/1; 2. Retorno da 8 

comissão de bolsas; 3. Cancelamento, pelos estudantes, de matrículas em disciplinas; 4. 9 

Recomendações quanto ao formato da redação das dissertações; 5. Avaliação dos docentes pelos 10 

discentes. Em ato contínuo, não havendo manifestações em contrário a ordem do dia foi 11 

aprovada. I Pauta: 1. Edital de seleção 2018/1: O coordenador informou que a o edital de 12 

seleção 2018/1 foi enviado previamente no e-mail dos conselheiros e esclareceu quais 13 

modificações foram realizadas em relação ao processo seletivo do ano anterior. Após sugestões 14 

da professora Karine quanto à redação do edital, o mesmo foi submetido à votação e aprovado 15 

por unanimidade. 2. Retorno da comissão de bolsas: O coordenador informou que a ata da 16 

reunião da comissão de bolsas havia sido enviado previamente por e-mail para todos os 17 

conselheiros. Na sequência o professor Alexandre fez um resumo da ata expôs a decisão da 18 

comissão em manter a bolsa dos estudantes de mestrados ingressantes no semestre 2016/2 até o 19 

término de 24 meses. Não havendo manifestações contrárias, a decisão foi submetida à votação e 20 

aprovada por unanimidade. 3. Cancelamento, pelos estudantes, de matrículas em disciplinas. 21 

O professor Alexandre relatou que houve reclamações por parte de docentes referentes ao 22 

cancelamento de disciplinas por mestrandos horas antes da viagem de campo. Foi informado que 23 

o ocorrido se trata de um caso isolado, pois a referida disciplina foi ofertada antes da semana das 24 

disciplinas concentradas planejada pelo programa. Também foi alertado para que os docentes 25 

orientem seus mestrandos para que evitem cursar uma carga de créditos superior ao exigido pelo 26 

programa. Como encaminhamento, foi sugerido que o sistema de cancelamento permaneça 27 

conforme ocorre atualmente. Não havendo manifestações em contrário, o encaminhamento foi 28 

submetido à votação e aprovado por unanimidade.   4. Recomendações quanto ao formato da 29 

redação das dissertações. O coordenador informou sobre a necessidade de o colegiado delegado 30 



definir as orientações para escrita da dissertação. Informou também que a Biblioteca Central tem 31 

apenas recomendações quanto ao tamanho da folha, ficando as demais definições a cargo do 32 

programa. Após discussão, foi definido que o formato e a língua utilizados na dissertação são de 33 

responsabilidade do orientador e orientado. Não havendo objeções, o encaminhamento foi 34 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. 5. Avaliação dos docentes pelos discentes. O 35 

professor Alexandre relatou que a comissão formada pelos professores Cesar Augusto 36 

Marchioro, Karine Louise dos Santos e a mestranda Karine Silva elaborou um formulário online 37 

para avaliação dos docentes pelos mestrandos, conforme exige o regimento do programa. Em 38 

seguida, o professor Cesar demonstrou o funcionamento do sistema aos conselheiros. Não 39 

havendo sugestões, o formulário foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. II – 40 

Informes. Não havendo mais deliberações, em ato contínuo procedeu-se a relatoria de informes: 41 

o coordenador informou que a secretária do curso está de licença médica e que durante esse 42 

período as demandas devem ser enviadas à coordenação. Também foi informado que o PPGEAN 43 

terá um estande na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia e que foi formada uma comissão 44 

para organizar a participação no evento. O coordenador informou que serão gravados vídeos de 3 45 

minutos com os alunos regularmente matriculados no PPGEAN para divulgação das suas 46 

pesquisas. Os vídeos serão utilizados também para divulgação da seleção de mestrado. Não 47 

havendo mais assuntos a tratar, o coordenador Alexandre ten Caten agradeceu a presença de 48 

todos e deu por encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para 49 

constar, eu, Alexandre ten Caten, Docente do Centro de Ciências Rurais, do Campus de 50 

Curitibanos, da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, 51 

será assinada pelos membros do Conselho Delegado. Curitibanos, 09 de novembro de 2016. 52 
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