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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E PLANTAS, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 
2019. 
 
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 13:30h na sala Laboratório 
BOT III, reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa sob a presidência do Prof. Pedro Fiaschi 
e com a presença dos Professores Mayara Krasinski Caddah, Ana Cláudia Rodrigues, Carlos 
Frederico D. Gurgel, Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, Fernanda Maria Cordeiro de 
Oliveira, Natália Hanazaki, Nivaldo Peroni, Paulo Tamaso Mioto, Rafael Trevisan, Suzana de 
Fátima Alcântara, e os representantes discentes Maiara Cristina Gonçalves e Daniele 
Cantelli. Às 13h30, havendo quórum, o Prof. Pedro Fiaschi iniciou a reunião (informes 
ficaram para o final da reunião): 1. Aprovação da Ata de 02/04/2019: Item retirado da 
pauta. A ata será aprovada em Colegiado Delegado; 2. Apreciação de edital - processo 
seletivo ME/DO: Após deliberação e definição de alguns itens do edital, o colegiado 
aprovou a abertura do edital para seleção de mestrado e doutorado; 3. Alteração de 
Credenciamento de Professor Colaborador para Professor Permanente: Foram aprovadas 
as alterações nas categorias de credenciamento do Professor José Pastore e da Professora 
Fernanda Maria Cordeiro de Oliveira. A partir da presente data, os dois docentes passam 
para a categoria permanente; 4. Proposta de alteração pontual do regimento: a. O 
colegiado discutiu amplamente sobre os artigos do regimento que tinham propostas para 
alteração. As alterações propostas são o acréscimo de um item no artigo 17º, que atribui à 
comissão de seleção a atribuição de “designar parecerista externo, caso necessário” e a 
retirada do trecho “..., ou membros por ela designados,...” do §1 do Artigo 31. Após 
discussão, a proposta de alteração do regimento foi colocada em votação, a qual foi 
aprovada por unanimidade. As alterações serão incorporadas no regimento, o qual será 
encaminhado para aprovação da Câmara de Pós-graduação da UFSC; 5. Formação de 
comissão de planejamento, autoavaliação e acompanhamento de egressos: Apresentou-
se e aprovou-se a comissão formada pelos docentes: Ana Cláudia Rodrigues, Elisandro R. 
D. dos Santos, Paulo T. Mioto, Pedro Fiaschi e Suzana de Fátima Alcântara, que irá elaborar 
proposta de planejamento estratégico e autoavaliação do Programa; 6. Informes: a. 
Apresentação da nova ficha de avaliação da Capes: O Prof. Pedro apresentou os principais 
pontos abordados no Seminário de Meio Termo da CAPES. Foi dada ênfase à apresentação 
do Qualis referência, que será pautado por indicadores bibliométricos, presença em bases 
indexadoras e critérios qualitativos, e à lógica da classificação por pencentis para a 
definição dos estratos Qualis dos periódicos, que agora serão agrupados em oito níveis: A1 
a A4 (acima da mediana) e B1 a B4 (abaixo da mediana), cada estrato correspondente a 
12,5%. Também recebeu destaque a avaliação em três quesitos: 1) Proposta; 2) Formação 
e 3) Impacto na Sociedade. No item Proposta entrarão o planejamento estratégico e a 
autoavaliação do programa; no item Formação fica cada vez mais evidente a necessidade 
de produção bibliográfica de qualidade dos discentes e egressos e o acompanhamento dos 
egressos; no item Impacto na Sociedade serão avaliados o impacto econômico, social e 
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cultural do Programa, por meio de quatro produtos ao final do quadriênio. Após a 
apresentação, o assunto foi discutido entre os docentes presentes na reunião; b. Situação 
atual do PPGFAP: O Prof. Pedro discutiu com os docentes a atual situação do Programa em 
termos de alunos, docentes credenciados, publicações e demais métricas avaliadas pela 
CAPES; c. Meta para conclusão do quadriênio 2017-2020: ficou definido que o Programa 
precisa melhorar consideravelmente sua produção com discentes e egressos (de 2015 até 
2020). Foram estabelecidas como metas individuais para os docentes do programa a 
produção, no quadriênio vigente, de oito artigos ≥ B1 (pelo menos 80% do NP) e 4 artigos 
≥ A2 (pelo menos 50% do NP), preferencialmente com o envolvimento de discentes ou 
egressos; 7. Outros Assuntos: Nenhum item foi abordado. Não tendo nada mais a tratar, o 
presidente encerrou a reunião às 17:20 e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente 
ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 05 de setembro de 
2019. 
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