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ATA N.° 002 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO ANO DE 2018 

 

 

Ata da Segunda Sessão do Colegiado Delegado do 

Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 

Agrícolas e Naturais do ano de 2018, realizada em 

caráter ordinário no dia 25 de maio de 2018 às 14h00, 

na sala CC1201 do Centro de Ciências Rurais do 

Campus de Curitibanos, da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala CC1201 do 1 

Centro de Ciências Rurais do Campus de Curitibanos, reuniu-se em sessão ordinária o Colegiado 2 

Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais da Universidade 3 

Federal de Santa Catarina, convocado pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/PPGEAN/2018, 4 

com a presença dos membros docentes Alexandre ten Caten, Cesar Augusto Marchioro, Karine 5 

Louise dos Santos e Paulo Cesar Poeta Fermino Júnior, além da presença dos membros discentes 6 

Cristina Belincanta e Nádia da Silva. Havendo quórum, o Coordenador Alexandre ten Caten deu 7 

início à Sessão, consultando os membros presentes se haveria a inclusão de alguma nova pauta 8 

que não consta no edital de convocação. Não houve nenhum pedido de inclusão e, dessa forma, o 9 

coordenador submeteu a ordem do dia à apreciação: I Pautas: 1. Aprovação da Ata n.° 001 da 10 

Sessão Ordinária do Colegiado Delegado, realizada em 09/03/2018. 2. Apreciação do relatório 11 

final do processo seletivo simplificado para contratação de professor visitante, referente ao Edital 12 

n.º 039/2018/DDP. 3. Apreciação da proposta de criação de novos códigos para as disciplinas de 13 

Tópicos Especiais, Avançados e Docência Orientada.  4. Definição de procedimentos referentes à 14 

disponibilização dos planos de ensino das disciplinas à Secretaria do PPGEAN, visando ao 15 

atendimento da demanda apresentada por estudantes que mudem de instituição ou que ingressem 16 

no doutorado. 5. Atualização dos Planos de Ensino (ementas, referências, etc.) das disciplinas do 17 

PPGEAN. 6. Apreciação dos procedimentos para o recebimento dos pedidos de prorrogação do 18 

prazo de conclusão do curso: formulário e anexos a serem requisitados do solicitante. Pauta 1: A 19 

Ata n.° 001 da Sessão Ordinária do Colegiado Delegado, realizada em 09/03/2018, foi submetida 20 

à votação e aprovada por unanimidade. Pauta 2: O Coordenador Alexandre ten Caten, que presidiu 21 

a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de um professor 22 

visitante para o PPGEAN, explanou sobre os trabalhos realizados. Esclareceu ainda que a elevada 23 

pontuação atingida pelo candidato Miguel Pedro Guerra fez com que as notas dos demais 24 

candidatos fossem insuficientes para as suas aprovações, conforme a regra de proporção adotada 25 

no Edital n.º 039/2018/DDP. Sendo assim, submeteu o Relatório Final deste Processo Seletivo à 26 

votação deste Colegiado, que o aprovou por unanimidade. Pauta 3: O Coordenador Alexandre ten 27 
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Caten explicou que as disciplinas de Estágio de docência (EAN410005), Tópicos Avançados 28 

(EAN410013) e de Tópicos Especiais em Manejo e Conservação de Recursos Naturais e Agrários 29 

(EAN410014), quando cursadas mais de uma vez por um mesmo aluno, têm apenas o último 30 

registro mantido pelo CAPG no histórico escolar desse mestrando. Dessa forma, seguindo 31 

recomendações da PROPG, o mesmo Coordenador sugeriu como encaminhamento a criação de 32 

novos códigos para essas três disciplinas, preservando seus respectivos nomes originais. A 33 

primeira disciplina acima citada deve possuir dois códigos diferentes no currículo do Mestrado do 34 

PPGEAN e as duas últimas devem possuir, cada uma, três códigos diferentes. Este 35 

encaminhamento foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Pautas 4 e 5: Na 36 

sequência, as pautas que envolvem assuntos relacionados aos planos de ensino foram discutidas 37 

concomitantemente pelo Colegiado Delegado que aprovou por unanimidade os seguintes 38 

encaminhamentos: 1- Consulta à PROPG ou à Resolução n.º 95/CUn/2017 a respeito da autonomia 39 

do Colegiado Delegado para aprovar modificações nas ementas das disciplinas do PPGEAN; 2- 40 

Adoção do modelo de plano de ensino apresentado e aprovado nesta sessão, a partir do semestre 41 

letivo 2018/2; 3- Solicitação retroativa aos professores dos planos de ensino dos semestres 42 

anteriores para a atualização do arquivo da Secretaria do PPGEAN e disponibilização aos possíveis 43 

interessados; 4- Recomendação aos professores que revisem se a bibliografia das suas disciplinas 44 

está atualizada nos planos de ensino; e 5- Estabelecimento de uma data semestral no calendário 45 

acadêmico do PPGEAN para findar o prazo de entrega dos planos de ensino por parte dos 46 

professores. Pauta 6: O Coordenador Alexandre ten Caten apresentou o modelo de requerimento 47 

a ser preenchido pelo requerente da prorrogação do prazo para o término do curso e justificou a 48 

necessidade de solicitar do mesmo dois anexos: 1- Relatório do andamento do trabalho; e 2- 49 

Cronograma atualizado. Tanto o modelo de requerimento, quanto os seus dois anexos, foram 50 

submetidos e aprovados por unanimidade por este Colegiado. II – Informes. Não havendo mais 51 

deliberações, em ato contínuo procedeu-se a relatoria de informes. Informe 1: o Coordenador 52 

informou que os mestrandos Gabriel Felip Gomes Olivo, Karine da Silva e Leonardo Ribeiro têm 53 

até o dia 08 de julho de 2018 para solicitar, juntamente com seus respectivos orientadores, a 54 

formação das bancas para as defesas das suas dissertações. Informe 2: o Coordenador manifestou 55 

a intenção de propor, numa próxima reunião do Colegiado Pleno, a ideia de realizar a seleção dos 56 

candidatos ao ingresso no Mestrado do PPGEAN no ano de 2019 em uma única etapa, que 57 

ocorreria no mês de janeiro do referido ano. Justificou essa ideia, argumentando que uma seleção 58 

mais tardia poderia atrair mais interessados, tendo em vista que processos seletivos de outros 59 

programas de pós-graduação ocorrem, normalmente, no mês de dezembro do ano que antecede o 60 

ingresso dos candidatos aprovados. Argumentou, ainda, que outros fatores com potencial de 61 

influenciar na decisão de possíveis interessados devem ter sido definidos até o mês de janeiro. Por 62 

último, relatou que a realização do referido processo seletivo em mais de uma etapa nos anos 63 

anteriores produziu pouco efeito no número de ingressantes deste Curso. Informe 3: o 64 

Coordenador informou que o Prof. Miguel Pedro Guerra, único candidato aprovado no processo 65 

seletivo simplificado para a contratação de um professor visitante para o PPGEAN, manifestou a 66 

sua intenção de iniciar as suas atividades docentes junto a este Programa somente no mês de março 67 

do ano de 2019. Informe 4: o Coordenador informou que encaminhará à PROPG um documento 68 

para protestar contra os acontecimentos da última reunião da Câmara de Pós-Graduação, em que 69 

o mau funcionamento dos equipamentos de videoconferência impossibilitou a efetiva participação 70 

dos membros situados nos Campi fora da Sede. Informe 5: o Coordenador relatou um comunicado 71 

recebido por e-mail do Prof. Leocir José Welter, em que os professores responsáveis pela 72 

disciplina de Domesticação e Melhoramento de Plantas (EAN410015) afirmam terem decidido 73 

que não irão ofertá-la no semestre 2016/2. A este respeito, o Coordenador informou que responderá 74 

a mensagem do Prof. Leocir, sugerindo que esta decisão aguarde até o dia 15/06/2018, quando os 75 

ingressantes do semestre 2018/1 apresentarão seus planos de estudo contendo as disciplinas que 76 

desejam cursar nos semestres subsequentes. Ou, poderá sugerir também que uma outra disciplina, 77 

tal como Tópicos Especiais em Manejo e Conservação de Recursos Naturais e Agrários 78 

(EAN410014), seja disponibilizada aos alunos, de modo que a oferta não diminua. Não havendo 79 

mais assuntos a tratar, o Coordenador Alexandre ten Caten agradeceu a presença de todos e deu 80 

por encerrada a sessão às quinze horas e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Delson Antonio 81 

da Silva Júnior, Técnico em Assuntos Educacionais do Centro de Ciências Rurais, do Campus de 82 



Curitibanos, da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, 83 

será assinada pelos membros do Colegiado Delegado.  84 

 

 

 

Curitibanos, 25 de maio de 2018. 
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