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AI'A N.' OOS DA Sl:SS.\ooRt)IN.Ál<1,/\ t:)O('OLEGÍAl:)O l)Et,E(;.AI)O[)(.) /\NO 1)E 2o1 8

,-\ta (la Quinta Sessão do ('olcBit(lo [)elege(]o (]o

Programa cle Pós-graduação em Ect)ssislenlíis
.'\glíco]as c Naturais tio alia dc 20] 8. icalizatla cm
carátcr C)rclinário no dia 26 dc sctclllbro dc .!0 1 8 às
[ [h45miil. na Saia CC'1 104 do [)léc]io ('BS(]] do

Centro tle Ciências Rurais. Caínptis cle('uritibanos dêl
[Jrlix crsidac]c ];c(]era] (]e Saleta (.at Filia.
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Aos vinte e seis dias do mês (ie sctcmtlro do ano (]e dois mil c dezoito. iis oilzc floras c c.luatclllfi c
ciitco nlinutns. na Sala CCI 104 do I'tédio (:}3S01 do C:entro dc (.:iétlcias [ ultlis. (:impus dc
Curitibanos. icuniu-se ein sessão orcllnEtna o Clolegtaclo Delegítclo clo l)!ogranla le [)os-gniduaçao
em Ecossistemas Agrícolas e Naturais da Lllliversidacje 1. etleral de Stinta Catarilla. cona ocítdo l)elo
Edital de (:invocação N.' 005/T)P(MEAN''201 8. cona a picserlça das n]einbros docentes ,\iexaitc]íe
teia (.aTeU. ('asar .'\ugusto Maichioro. ]t]]ia (.afina Nieme>'el. ]<atinc l ouisc dns Santos e I'auin
C'asar Poeta F'enn]no .rumor. }lax e:ndo clu(}rum. o Coordenador .'\icxandrc te]] ('ttLc-t] deu !vício à

Sessão. coílsultando os nlenlbios l)tesenles se haveria a inclusão cle :llgulna nova i)aula cine não
consta ilo eLJital dc cLljl\oração. Não llou\c rlenlltlm pedido cle illclusão c. clcssa Ihlina. o
cooTc[cltadoi subillctcu a ordem (to cala a al)lcctaçao: ] Pautas: ]) Analise (]o l-cculso a (tccisat:} da
(.:omissão dc Bolsas do P])(MEAN. relkrente a(} caltcclai lento (la l)alga (','\PAIS-t)S da N.lcstlan(Itt
/\ndtessa Hilha Dias. 2) ,'\predação cla indicítção e do tenllo de aceite cjo Prol- .,\lexílildlc ten
Caten para attiitl como cooi]crltocjcli da N4estl-anda .'\cine ( ardoso c]a Si]x:a. 3) :\prcciação (]os
defbi-imcntos aci ietbretldum do (:oordcrlaclor. rctbrcntc aos l)c(lidos clc trancalllcllÍo dc mtlriícula.
requeridos pela »lestrancla h4arilisc Fiança da Rochít e pelo b''lestian(lo [,cnnatdo }-citara. 4> o1brta
de disciplina de Tópicos Especiais. ll -- Infoiines: (.tedencianlentos c rccl-ecienci tmc1ltos cle
docentes (]o T'PC]];.'\N. Pauta ]: o (.o]egiado ])c]cga(]o do l)P(31:1,/:\N clclil)orou c apro\-ou flor
uilanlmi(]adc o l):treccr (]a Ptolêssola .lúlia C'atina Nieme)cr. anexo ao processo n."
23080.058739.'2018-09. Pauta 2; O (.olegiaclo [)clegaclo do P{'GE,'\N c]e]ii)ei-ou c a})lavou por

unailitrliclacle a indicação do T'i'oÍ'. Alexandl'e reli('ateu alara atltar como conFIei {actnt- cia N,'lesa:iallcla

Alinc Carcloso da Silxa. I'anta 3: O Coicgiado l)clcgado clo PP(:MEAN deliberou c iil)tox;ou pol
unanimidade os tlancanlcntos de n aurícula dos incsLittndos l,eonarcl('. l:eriari c N''Íalil isc frailça (la
Roclla. Pauta 4: O (.olegiatlo Delegado do P['(MEAN de]it)fiou e al)lavou l)or uil:!nímidade o
p[ano de ens]ilo c]a (]iscip]ir)a de Tr)picos T-is])ecia]s ci-r] h,,{anc.]o c Clonsclvítçã(:) {ie Recursos
Naturais c ,'\gráiios (I'AN410026). quc seta ]llí tistra(ta pelo Pcsquísadot I'ós-i)outoiaíl(lo cia
UDESC [,uís (..ttl]os itii]es oi]\.aia fi]hc]. no semestre .!01 8/'2. Informes: o (.looidena(lor (lo

PPGEAN inl:brtnou (lue: no plóxilno üno. tactos os docentes clo ['P(IE.'\N lllecisatão l)assai Feio27
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processo de recredenciamento e citou o caso particular do Professor Miguel Pedro Guerra, que se
tornará docente visitante. Não havendo mais assuntos a tratar, o Coar(senador Alexandre ten Caten
agradeceu a presença cle todos e deu por encenada a sessão ao meio-dia, da qual, para constar, eu,
Delson Antonio da Silvo Júnior, Téclúco em Assuntos Educacionais do Centro de Ciências Rurais,
do Campus de Curitibanos, da Universidade Federal dc Santa Catarina, lavrei a presente ata que,
se aprovada, será assinada pe]os tnembros c]o Co]egiado De]egac]o. Curitibanos, 26 (]e setembro
de 2018

Alexandre ten Caten
ordenador do PPGEAN

César Augusto Marchioro

Júlia Canina Nimeyer

Karine Louise dos Santos

Paulo Cegar Poeta Fermino Junior


