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ATA DA 3' SESSÃO DO COLEGIADO PLENO DO ANO DE 201 8

Ata da Terceira Sessão do Colegiada Pleno
do Programa de Pós-graduação em
Ecossistemas Agrícolas e Naturais do êmo de
20 1 8, realizada enl cai'ater Extraordinário no
dia 26 de setembro de 2018 às 1 1 horas, na
Sala CCI 1 04 do Prédio COSO l do Centro de
Ciências Rurais, Campus de Curitibanos da
Universidade Federal de Santa Catarina.
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Aos vinte e seis dias do mês cle setembro do ano cle dois mil e dezoito, às onze horas, na
Sala CCI 104 do Prédio C13SOI do Centro de Ciências Rurais, Cantpus de Cuiitibanos,
reuniu-se em sessão ordinária o Colegiado Pleno do Progratna dc Pós-graduação cm
Ecossistemas Agrícolas e Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado
pelo Edital de Convocação N' 003/PPGEAN/1 8, com a presença dos membros docentes:
Adriana Terumi ltako, Alexandre de Oliveira Tavela, Alexandre Siminski, Alexandre ten
Caten, Cegar Augusto Marchioro, .Toão Batista Tolentiuo Júnior, Júlia Canina Niemeycr,
Karine Louise dos Santos e Paulo Casar Poeta Feimino Junior. Tambétn estavam
presentes os seguintes representantes discentes: Nádia da Sirva, Fernanda Benedet de
Santo e Alexandrc Fiança Pares. Havendo quórum, o Coordenador Alexandre ten Caten
submeteu a ordem do dia à apreciação: l - I'anta única: Análise do recurso à decisão do
Colegiada Delegado do PPGEAN, referente ao pedido de revisão da nota atribuída à
Mestranda Andressa Hilha Dias na disciplina de Manejo e Conservação de Recursos
Agrícolas e Naturais (EAN41 0001) no semestre letivo 201 8/1 . ll -- Informes: 1- Retomo
da reunião com a PROPG. 2- Disciplinas 2019.1. 3- GT para discutir metodologia de
trabalho para reformulação de Linhas de Pesquisa clo PPGEAN. 4- Demanda da Comissão
de Seleção 2019 1 ao Colegiado Pleno. 5- Retorno do GT sobre futuras discipliníts ao
PPGEAN. 6- Tópicos Especiais em Estatística Multivariada. 7- Necessidade do PPGEAN
discutir questões relacionadas às disciplinas e modalidades de oferta. l- I'anta única: O
Professor Paulo Cesat Poeta Fermino Junior solicitou esclarecimento para saber se a
requerente apresentou algtmla justificativa diferente daquelas que haviam sido
apresentadas nt] pedido antecedente, que foi avaliado pelo Colegiado Delegado do
PPGEAN em reunião do dia 16/08/2018. A Professora Adriana Terumi ltako, que
assumiu a relatoria do pedido, realizou os esclarecimentos com base em seu parece!,,
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a11cxo ito l)totcsso ]]." 23080.o58735/2018-12. O Protbssor Alcxandic Siminski se
in t11i]bstou. tt]]rinando que o objeto de ttná]lse (]o Coleglaclo Pleno deve ser o clescmpenho
académico Itl recluerenie na disciplina reclamacta. \pós esta discussão. o T)residejlte do
C'olcgiatla suFnlllctcu o pnlecet' da lclatora à \ilação dos illerubros, leste parece!' k)i
al)lo\.acto eDIl nove xoícts hvorá\.'cis e três ttE)steilçõcs. ll - Inlonne l: o I'rotbssoi
..\ic'xurlLllc ten C'ttícn apresentou um relato sobre tt reunião ocorrida: no dia 21 /09/201 8:
ci)tic os coort]enadores e a r'ró-Reitoria de Pós-Grac]uação. Nesta reunião. o ('oor(]enttdot
clo !)P(i!'.\N cll!!ttizou a necessiciacle de que a IJr;S(ll a(lote medi( as que leveis) ein
co1[sidcÊ-anão as ({i lculdades encontradas po] u]n progran]a localizado cn] uin cai]]t)us
l )m d:t sede. lttis medidos são necesstlriíls para possibilitam o aumento clo conceito
C' ,\ PFS do PI'Gt,'\ N. cte três para (lustro: e para possibilitar a ol:él ta do nível de doutorado
ilo PI)(JL:.AN. íntüi'me 2: o (:ootclenador clo PPGE/'\N apíeselltoti a propostti cle
cti sai)lil tls i] saem orbrtadas no semestre leTi\o 201 (J./l, .luntailacntc com seus resllcctl\.os
cliíis c hoiítrios clc atola. Informe 3: foi constituído um grupo de trabalho ((}l ,l que lem ti
linalicltidc le discutir n ]nelodologia de [ntbalho pam leÍI.)emulação de Linhas cle ['cscltlisa
do })P(.il'...\N, [;sle (.} ]' sela composto l)ecos Plo]êssoles /\iexallc]te ]cil (]aten, ('csat
,'\uBusTo N,'larcllioio. .lúlia('arinaNienlc)/cr: l.eocir .rosé \\rcltct c l,casal)e ( risTii i 13osco.
,\ l)tínlçita reunião do G] },itlhas de ]'escluisa está agendada para o l)róximo caia (dezoito
cle oulttE)Fcl. Infoi'me 4: O Pt'olêssor Alexaíldre ten (.'ttLen. 110 pita)ei cie membro tla
('omissão de Seleção para illgressa llo l)P(il'.z\N elll 2{)1 9/'1 , estijílulou urna discussão
pítrít saf.'er a ol)união deste (:olegiado a respeito da possibilidade clc que n pi(lxiino edititl
estio)ule uilla nota mínima para a al)rovação dos can(tidatos na l)rota escrita do l)rocesso
scJeii\.o, /\l)(}s íts coi]sicleiações que relataian] as possa\-eis consecluências positi\as e
ilcgalivas da acloção de uma nota mínima: R)i a])rcsentada pelo Prol:bssot ./\lexandre
Sitlllnsl*i. con o aiteinatlva a esta medida. a ideia de atrll)uii uin peso illaiot à nota da
provei esciitti. comparativalnei [e às notas íttrillt.]ídas ao currículo e à entrei,isto. Inforn]e
5: .& (.'oorclenação clo PPGE.'\N teitta viabilizar junto à PRQPCI a consolidação clc uma
ílle[o(]ologia pai'a a ofbi'ta regular cle quaíio tiisciplii]as de 'l (1)picos Especiais poi ano: duas
a ctttlü selllestrc lctixo. Nesta tcrltatlva. solicita-se quc a I'RC)PCI se coiTtl)lomcta comi o
tl)rnecimcnto de I'cculscls financeiros para o pagatneilto de diáriits e píissagens de
prolLssores e )csclt«lisadores cltte xenllíml ministrar estas disciplinas no PPGEAN. Se o
PP( }l::,-\N lograr êxito, as clenlandas apresentadas pelos nlesttanclos ao(:irtipo tlc lfabalho
cine disctttc a possil)iliclade dc citação cle novas dísci})Ilhas poclcm ser atendidas dc uma
[t)rma l ais rtpi(]ít. ]nt'orbe 6: f\iH(]d neste semestre ]etivo (201 8,''2.], será o]'errada aos
nlesuzlildos clo I'PCiE,'\N a ])ossibilidEtde de matrículit na disciptin t de Topicos Esl)eciítis
erll h'latte.lo e (lonsei\'anão cie Recursos Naturais e Agrários (l:.-\N4 1002é)). caiu eilÍbque
no csluclo dc análises multa\al'ideias. o Pós-l)outorando l.uís (:arlos lumes Oli\.'eira l-ilha
( 1 1 1)1=SC). a convite da I'tof." ,lúlia (. atina Niemeyer, minislrai€1 esta clisci})lira entre os
dias 8 e 1 0 cle outubro (te 20t8. Informe 7: Até o llnal cto senaestre lesivo anual(2018/11):
este ('olcgiado saia con\.itlado a se reunir novanlerlte pala ctiscutil sobre: característic&ts
clãs discil)liilas dn PI'(}lXAN (se são t\)rrllativas ou inl\)!matinas): replosações no
proclama; se as aulas (lesem l)etlnanecer concentl:tdtts entre as quartas e sextas-feiras. ou
se os cleinais clíits cla semana devem ser utílizaclos: nlanuLenção da proposta e/ou
apieseutação tle altelilatl\as pa!'a a olbrta de disciplinas na nloclaiidacle concentrada.
]nfnríiie 8: Os ptofessoros com orientados que l)ossucm previsão cle ctetbnder suas
dissertações aEé dczeml)ro deste ano dex,enl apiesejltar uma estimati\,a de gastos l)aia o
pagLI neilto de diárias e passagells a l-nenll)ros extet'nos das [l8RCüs exanliilac]clras. ]nforme
9: O P]'(}lT,âN colocam'á ã disposição dos seus iuestl'findos dois notebooks para uso. Não
[la\.-cêdo il ais assuntos a tratar. o C:octrdenador A]cxan(]re tcn(]'atem agradeceu a presença
(te todos e (lcu por e1lcerrada a sessão às 1 1 horas e 42 minutos, da cluttl, para constar; eu.

.$.$

.{

37

3$

}9
4()

41

4?

44

4$

47

48

4<}

52

53

58

59

6()

62

63

6$

66
Ó7

68

69

7()

72

.$

7 {

:''?
Í

jHÊJ"'



75
76

77

78

Ciências Rurais do Catnpus de Cuiitibanos da Universidade Federal (]e Santa Catarina,
lavrei a presente ata que, se aprovada, sela assinada pelo Coordenador e demais membros
do Colegiado Pleno. Curitibanos, 26 de seterllt)ro (ie 201 8.
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Ü
Alexandre {en Caten

Coordenador do PPGEAN

Educacionais do deDelson da Salva llúninr Técnico Assuntos CentroAntonio eine (

Prof." Adriana Terumi ltako

Prof. Alexandre de Oliveira Tavela

Prof. Alexandre Siminski

Prof. Casar Augusto Marchiolo

Prof. Jogo 13atista Tolentino Júnior

Prof.' Júlia Cabina Niemeyer

Prof.' Karine Louíse dos Santos

Prof. Paulo Casar Poeta Fennino Júnior

Mestrando Alexandre Frarlça Pir.

Mestranda Fernanda Benedet de

Mestt'anda Náclia da Silva
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