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ATA N.° 1 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO 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 

ordinário no dia 02 de março de 2017 às 9h, na sala 

CRC301 do Centro de Ciências Rurais, Campus de 

Curitibanos da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 

Ao terceiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala CRC301 do 1 

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

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

Federal de Santa Catarina, convocada pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/PPGEAN/17, 4 

com a presença dos membros docentes Adriana Terumi Itako, Alexandre Siminski, Alexandre 5 

ten Caten, Cesar Augusto Marchioro, João Batista Tolentino Júnior, Júlia Carina Niemeyer, 6 

Karine Louise dos Santos, Maurício Sedrez dos Reis, Leocir José Welter, Leosane Cristina 7 

Bosco, Paulo Cesar Poeta Fermino Júnior, Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro. Discentes 8 

Gabriel Felip Gomes Olivo e Karine da Silva. Havendo quórum, o Coordenador Alexandre ten 9 

Caten submeteu a ordem do dia à apreciação: I. Pauta: 1. Situação da professora Carla Eloize 10 

Carducci; 2. Solicitação da professora Leosane Cristina Bosco; 3. Compromisso dos docentes em 11 

orientar os candidatos; 4. Compromisso dos docentes em ofertar as disciplinas conforme 12 

planejamento. II. Informes gerais. Em ato contínuo, não havendo manifestações em contrário a 13 

ordem do dia foi aprovada. I Pauta: 1. Situação da professora Carla Eloize Carducci: Foi 14 

informado que foi publicado no diário oficial do dia primeiro de março deste ano, a vacância da 15 

professora Carla Eloize Carducci e se faz necessário que o Colegiado se manifeste referente a 16 

permanência da professora no programa. A professora Carla encaminhou e-mail indicando 17 

interesse em permanecer no programa até findar o quadriênio. Após explanações acordou-se por 18 

encaminhar um ofício à professora para que a mesma aprecie os seguintes quesitos: i) Não será 19 

alocado um estudante para sua orientação na turma de março de 2017. Esta situação poderá ser 20 

modificada em março de 2018; ii) Atuar como coorientadora caso houver demanda/solicitação; 21 

iii) Manter os projetos relacionados às Linhas de Pesquisa deste programa em execução; iv) 22 

Realizar publicações em periódicos indexados (A1, A2 ou B1) a serem indicadas como 23 

produzidas neste programa na Plataforma Sucupira; v) Atuar como docente nas disciplinas sob 24 

sua responsabilidade no PPGEAN; vi) Providenciar, junto a UFGD, a formalização do Convênio 25 

o qual permitirá atuar como docente junto a UFSC. Prevendo neste a carga horária dedicada ao 26 

PPGEAN; e vii) Viabilizar os recursos financeiros para seu deslocamento e realização das 27 

atividades didáticas e de pesquisa junto ao PPGEAN. Caso a resposta seja positiva manter a 28 

permanência da professora Carla Eloize Carducci como professora permanente do programa. 29 

Aprovado por unanimidade. 2. Solicitação da professora Leosane Cristina Bosco: A 30 

professora Leosane Cristina Bosco apresentou documento onde manifesta a intensão de orientar 31 

dois mestrandos neste ano, a segunda e a terceira colocada do Edital nº03/PPGEAN/2016, as 32 

quais haviam a escolhida como orientadora na pré-seleção. Tendo em vista que este edital previa 33 

um orientado para cada docente permanente do quadro, e com a decisão de que a professora 34 



Carla Eloize Carducci não oriente neste ano de 2017, consequentemente um professor precisaria 35 

orientar dois mestrandos. Acordou-se em fazer uma lista por colocação dos mestrandos que não 36 

foram contemplados com orientadores e encaminhar a listagem de docentes disponíveis, para que 37 

seja escolhido respeitando a colocação do candidato. Desta forma, como originalmente a escolha 38 

da segunda e da terceira candidata seria a professora Leosane Cristina Bosco sua solicitação será 39 

contemplada. Aprovado por unanimidade. 3. Compromisso dos docentes em orientar os 40 

candidatos: Foi novamente abordado a listagem de escolha conforme classificação dos 41 

mestrandos no processo seletivo, e decidido por manter o edital com um orientado para cada 42 

docente. Aprovado por unanimidade; 4. Compromisso dos docentes em ofertar as disciplinas 43 

conforme planejamento: O coordenador alerta sobre o compromisso dos docentes em ofertar as 44 

disciplinas conforme o planejamento realizado, pois existe dificuldade em compatibilizar horário 45 

de aulas na graduação, pós e laboratórios disponíveis. Para dificuldade apresentada na disciplina 46 

de Anatomia e Fisiologia das Plantas os professores conversarão com os discentes para 47 

acordarem o melhor horário para a disciplina. Aprovado por unanimidade.  II – Informes: a) 48 

Serão encaminhados até o dia três formulários de solicitações de bolsas emergenciais para os 49 

discentes do programa; b) Convite para participação da disciplina de Seminários I no dia oito 50 

para apresentação aos novos discentes; c) Abertura de vaga para representatividade do CCR na 51 

Câmara de Pesquisa, seria interessante ser um docente do PPGEAN; d) A candidata aprovada no 52 

edital para inscrição de discente estrangeiro estará no campus a partir da segunda quinzena de 53 

março; e) Será encaminhado para análise regimento sobre estágio docência; g) O programa 54 

precisará verificar como qualificar o discente que tenha deficiência em alguma disciplina base; 55 

h) Foi homologada a eleição para coordenação e sub-coordenação do PPGEAN, onde foram 56 

eleitos os professores Alexandre ten Caten e Cesar Augusto Marchioro; g) Será criado uma 57 

logomarca para o programa. Não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador Alexandre ten 58 

Caten agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 11 horas e 30 minutos, da 59 

qual, para constar, eu, Gisele Lima Luiz, Secretária Executiva do Centro de Ciências Rurais do 60 

Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se 61 

aprovada, será assinada pelo Coordenador e demais membros do Colegiado Pleno. Curitibanos 62 

06 de março de 2017. 63 

 64 

Adriana Terumi Itako,  65 

 66 

Alexandre Siminski,  67 

 68 

Cesar Augusto Marchioro,  69 

 70 

João Batista Tolentino Júnior,  71 

 72 

Júlia Carina Niemeyer,  73 

 74 

Karine Louise dos Santos,  75 

 76 

Maurício Sedrez dos Reis,  77 

 78 

Leocir José Welter,  79 

 80 

Leosane Cristina Bosco,  81 

 82 

Paulo Cesar Poeta Fermino Júnior,  83 

 84 

Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro. 85 

 86 

Gabriel Felip Gomes Olivo 87 

 88 

Karine da Silva 89 

 90 



Coordenador pro tempore do PPGEAN e Presidente do Colegiado Delegado Alexandre ten 91 

Caten 92 

 93 

Secretária do PPGEAN Gisele Lima Luiz 94 

 

 


