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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E PLANTAS, REALIZADA NO DIA 14 DE 
AGOSTO DE 2020. 
 
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09h00, reuniu-se via Google 1 

Meet, o Colegiado Delegado do Programa, sob a presidência da Profa. Mayara Krasinski 2 

Caddah e com a presença dos Professores Ana Claudia Rodrigues, Elisandro Ricardo 3 

Drechsler dos Santos, Fernanda Maria C. de Oliveira, Maria Alice Neves, Paulo Tamaso 4 

Mioto, Pedro Fiaschi (convidado, pois estava em férias), Rafael Trevisan e os 5 

representantes discentes Leonardo Bruno Macagnan e Karin Bilk. Havendo quórum, a 6 

Profa. Mayara começa a reunião e sugere a inclusão de um ponto de pauta: matrícula de 7 

pós-doutorado do Genivaldo como ponto 4. Pauta aprovada. 1. Informes: a. Duas defesas 8 

de dissertação ocorreram no mês de agosto: Danielle Cantelli e Emonoele Copini. b. Canal 9 

no Youtube: PPGFAP UFSC para gravação e disponibilização de defesas além de 10 

divulgações diversas do Programa; c. Edital de bolsas CNPq: Prof. Pedro e a Comissão de 11 

Bolsas irão fazer a proposta para o PPGFAP. d. Eleições virtuais na UFSC: e-Democracia: 12 

Profa. Mayara informa essa ferramenta segundo pedido do Prof. Alexandre. Profa. 13 

Fernanda menciona que precisa de 15 dias antecedência para agendar; e. Workshop Caixa 14 

de Ferramentas: instrumentalizar professores e alunos referente à revisão de literatura. 15 

Profa. Mayara menciona que a ideia é ter ideias de mais workshops que todos podem 16 

sugerir. f. Verba PROAP: 10% do valor será destinado ao LAMEB conforme acordo entre os 17 

PPGs dos CCB e o restante do valor foi dividido pelo número de alunos. (R$ 10.277,90 = 18 

1.027,77 + 9.250,11) > 237,18/aluno: proposta precisa ser aprovada pela Comissão 19 

Financeira. g. Edital FINEP: Prof. Rafael submeteu o projeto de ampliação das salas do  20 

LAMEB na Botânica à PROPESQ para participação no edital de financiamento. h. Semana 21 

Nacional de Ciência e Tecnologia: PROPG solicita um vídeo para participação e divulgação. 22 

i. Acesso aos laboratórios: Os PPGs não têm autonomia para autorizar a entrada de 23 

alunos nos laboratórios. A Câmara da Pós do CCB fez um formulário que está disponível 24 

nos sites dos PPGs para controle dos alunos que precisam acessar o laboratório. Profa. 25 

Mayara informa que não cabe à coordenação do PPG a autorização de acesso, que seria 26 

necessário que as pessoas que estão à frente dos espaços físicos fossem consultadas 27 

sobre o acesso. Prof. Rafael menciona que a demanda existe. Profa. Maria Alice informa 28 

que não estimulará a ida aos laboratórios devido à segurança. Prof. Ricardo coloca a 29 

preocupação com a situação dos alunos na condução dos trabalhos, que estão 30 

prejudicados devido à negativa de acesso aos laboratórios. Profa. Mayara propõe colocar 31 

o tema em outros assuntos, ao final da reunião, para maior debate: encaminhamento 32 

aprovado. j) Ofício da PROPG sobre credenciamento com vigência de dois anos: Profa. 33 

Mayra sugere que a discussão do informe ocorra quando o processo retornar da PROPG. 34 

k. Prorrogação de 150 dias para defesa, qualificações e proficiências. l. Estágio de 35 

docência: Permitido pela PROPG no período de ensino remoto: “estudante não pode 36 

resignar-se a funções de um tutor de EaD, mas deve exercer o seu papel de docente no 37 
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desenvolvimento das atividades pré-impacto, impacto e pós-impacto.” I-Preparação e 38 

aplicação de aulas teóricas e práticas, mesmo operacionalizadas de modo remoto; II- 39 

participação na avaliação parcial dos conteúdos, III- aplicação de métodos e técnicas 40 

pedagógicas”. m. Semana de Integração da Pós-Graduação: Representante Discente 41 

Leonardo informa da realização da SIP organizada pelos discentes dos PPGs do CCB.  2. 42 

Aprovação da ata de 10/06/2020: alteração sugerida pelo Pedro; ata aprovada por 43 

unanimidade; 3. Homologação de atos ad referendum: a. Solicitação de banca da 44 

Danielle Cantelli: Ato aprovado por unanimidade. 4. Matrícula pós-doc: Genivaldo Alves 45 

da Silva solicita matrícula de pós-doutorado voluntário sob supervisão do Prof. Elisandro 46 

Ricardo Drechsler dos Santos: aprovado por unanimidade. 5.Planos de Ensino 47 

reformulados: Colegiado discute sobre a carga horária de disciplina prática e teórica. 48 

Profa. Mayara coloca em votação o novo plano de ensino de seis disciplinas que já 49 

estavam abertas no começo do ano: FAP410032, FAP410057, FAP410043, FAP410053, 50 

FAP410033 e FAP410056: aprovados por unanimidade. Colegiado convida o Prof. 51 

Frederico Gurgel para participar da reunião a fim de esclarecer a disciplina de Algas 52 

(FAP410054). Como a disciplina está cadastrada como teórica não é possível colocar 53 

menção P na atividade prática, logo o Colegiado recomendou a criação de uma disciplina 54 

somente com a parte teórica como Tópicos Especiais e o Prof. Frederico irá providenciar a 55 

criação da disciplina conforme recomendação. 6. Aprovação de novos planos de ensino 56 

(disciplinas novas): Tópicos Especiais: Delimitação de espécies e consequências para a 57 

conservação, a ser ministrada pela pós-doc Duane F. S. Lima, e disciplina de Tópicos 58 

Especiais: Restauração Ecológica: teorias, bases legais e exemplos, a ser ministrada pela 59 

pós-doc Emanuela W. A. Weidlich: aprovadas por unanimidade. 7.Calendário PPGFAP 60 

(2020.1 e 2020.02): Profa. Mayara apresenta a proposta de calendário para 2020.1, que 61 

aconteceria de 31/08 a 20/11/20, apontando algumas datas especiais - 13/11: entrega dos 62 

projetos de dissertação; 01 e 02/12: SEBO; 09/12 a 12/12: SIP; e de 2020.02, que iniciaria 63 

em 30/11, com recesso de 21/12 a 01/02/21, e finalização em 16/04/21. Colegiado 64 

discute amplamente sobre a data da entrega de projetos e reajusta calendário proposto 65 

pela Coordenação - 05/10: 1° opção de data para entrega de projetos e relatórios por 66 

parte dos alunos; 20 e 21/10: 1° opção de data para a SEBO; 03/11: 2ª opção de data para 67 

entrega de projetos; 19 e 20/11: 2° opção de data para a SEBO. Alunos, juntamente com 68 

orientadores, devem optar pela participação na primeira ou na segunda opção, conforme 69 

andamento do seu próprio projeto. Colegiado discute sobre a realização da Semana de 70 

Verão. Profa. Mayara coloca em votação a proposta de calendário, considerando a 71 

sugestão de duas edições da SEBO no primeiro semestre: aprovada por unanimidade. 8. 72 

Outros assuntos: Profa. Mayara retoma a discussão sobre o acesso aos laboratórios: 73 

Colegiado discute sobre a necessidade e as condições de acesso. Profa. Fernanda 74 

menciona que a discussão do espaço físico dever ser feita na reunião de departamento. 75 

Prof. Rafael informa que sem equipe de limpeza fica impossibilitada a entrada. Profa. 76 

Maria Alice menciona que a autorização deve ser superior ao Departamento. Prof. Rafael 77 

consultará a direção de centro sobre empréstimos de equipamentos para os alunos da 78 

http://ppgfap.posgrad.ufsc.br/


 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Centro de Ciências Biológicas 
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E PLANTAS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE: (48) 3721-2713 
http://ppgfap.posgrad.ufsc.br/ e-mail: ppgfap@contato.ufsc.br 

 

3 

 

Pós-graduação e questionará sobre a limpeza dos laboratórios. Encaminhamento: Não 79 

tendo nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião por volta das 12h15 e eu, 80 

Juliana de Souza Corrêa, lavrei a presente ata que, sendo aprovada, será assinada pela 81 

presidente e pelo secretário. Florianópolis, 14 de agosto de 2020. 82 

 
 

 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Mayara Krasinski Caddah (Coordenadora) 

 

 

_______________________________________ 

Juliana de Souza Corrêa (Secretária) 
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