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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 10 DE 
JUNHO DE 2020. 
 
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 10h00, reuniu-se via Conferência 1 

Web, 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, Rafael Trevisan e os representante discentes Leonardo Bruno 5 

Macagnan e Karin Bilk. 1. Informes: a. Sobre o envio da atualização dos dados do 6 

programa na plataforma Sucupira – coordenação fez envio com ajuda do professor Pedro, 7 

antigo coordenador; b. Prof. Fernanda está fazendo atualizações no site do programa 8 

PPGFAP; c. Prorrogação de noventa dias para comprovação de proficiência e qualificação 9 

(Of. Circular nº 25/2020/PROPG/UFSC); d. Informou-se ainda: Sobre mudança de status 10 

dos professores José Floriano e Paulo Câmara que passaram de colaboradores para 11 

permanentes; e. Sobre inclusão da profa. Fernanda na Comissão de Planejamento 12 

Estratégico; f. Divulgou-se sobre a realização de uma palestra sobre saúde mental 13 

(ocorrida à tarde às 16h na data desta reunião); g. Rafael perguntou sobre Encontro de 14 

Inverno em 2020. Karin disse que não havia perspectiva devido à falta de calendário. 15 

Pedro disse que a iniciativa deve partir dos alunos e o PPG apenas endossa. Rafael disse 16 

que tem algumas ideias de como fazer o Encontro de outra forma. Os representantes 17 

discentes ficaram de entrar em contato; 2. Aprovação da ata de 11/05/2020: ata 18 

aprovada por unanimidade; 3. Homologação de atos ad referendum: a. Aprovação do 19 

processo seletivo de mestrado: ato aprovado; b. Resultado do PNPD: ato aprovado. 4. 20 

Pareceres sobre os relatórios PNPD: a. Pós-doc Duane Fernandes de Souza Lima solicita 21 

aprovação do relatório de atividade 2019-2020 e prorrogação da bolsa pós-doutoral por 22 

mais um ano. Aprovadas todas as solicitações; b. Michele de Sá Dechoum, antiga pós-doc 23 

do PPGFAP, solicita aprovação de seu Relatório Final de Atividades pós-doutoral para 24 

emissão de certificado. Aprovado; 5. Solicitação de prorrogação de prazo:  a. Mestranda 25 

Romina Melissa G. dos Santos solicita prorrogação de prazo até 31/12/2020. Aprovada; 6. 26 

Solicitação de banca: a. Mestranda Marcela Monteiro solicita banca para defesa da 27 

dissertação do mestrado para o dia 26/06/2020 às 14:00h. Aprovado; 7. Solicitação de 28 

coorientação: a. Mestranda Ângela Maria Demétrio e sua orientadora, Profa. Makeli G. 29 

Lusa solicitam a coorientação da Profa. Ana Claudia Rodrigues. Aprovada; b. Mestranda 30 

Vivian Fragoso Pellis e sua orientadora, Prof.ª Mayara Krasinski Caddah, solicitam a 31 

coorientação da Pos-dóc Emanuella W. A. Weidlich. Aprovada; 8. Discussão sobre o 32 

ensino remoto: Professores: Maria Alice e Rafael Trevisan relataram que isso seria uma 33 

forma de exclusão, dependendo inclusive do tipo de público, pois envolve a interação dos 34 

estudantes, e ainda que a qualidade seria muito diferente entre o presencial e o remoto; 35 

A PROPG solicitou aos cursos a quantidade de alunos que estariam dispostos a cursar 36 

disciplinas remotamente, neste ponto a Prof.ª Mayara disse que a PROPG emitiu portaria 37 
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sobre ensino remoto na pós-graduação e que, poucas horas depois, o CUn se manifestou 38 

afirmando que “qualquer retomada de atividade de ensino” deverá ser previamente 39 

aprovada pelo CUn (Isso gerou controvérsia e dúvidas sobre o tema). O Prof. Rafael 40 

questionou a necessidade do Programa fazer os diagnósticos da saúde mental e física dos 41 

alunos; também houve intensa discussão sobre a inviabilidade de oferecer a disciplina 42 

remotamente pra poucos alunos para depois oferecer novamente para aqueles alunos 43 

que tivessem que se afastar (ou seriam afastados) por algum motivo. Outrossim, as 44 

disciplinas de pós dependem muito do envolvimento do corpo discente. Disciplinas 45 

esvaziadas prejudicam demais a qualidade do ensino de pós-graduação. A professora 46 

Mayara ainda comentou que, após consulta aos alunos, o PPGFAP teria quórum para a 47 

manutenção das disciplinas previstas, exceto Algas, do Fred, e técnicas de microscopia, da 48 

professora Ana, pois essas possuem altas cargas horárias com atividades práticas. 49 

Leonardo mencionou que quase a totalidade dos alunos estão dispostos a cursar 50 

disciplinas remotas; apenas algumas alunas em final de curso relataram dificuldades com 51 

acesso à internet, mas ambas já cursaram a carga obrigatória de disciplinas; Já o professor 52 

Rafael explanou que o PPG já está com o diagnóstico pronto, bastando apenas autorização 53 

para dar início às atividades de ensino; alguns  destacaram que deve haver a possibilidade 54 

para alunos, que venham a desistir (abandonar) a disciplina na fase remota, de os mesmos 55 

cursarem estas disciplinas a posteriori, sem perda de conteúdo e qualidade. Retomando o 56 

assunto, a professora Mayara falou sobre diagnóstico dos alunos de pós do CCB: 67% 57 

alternam ciclos de tranquilidade e excesso de ansiedade. Há propostas de encontros de 58 

professores e alunos com psicólogos para lidar com esses altos e baixos emocionais. Ela 59 

sugeriu ainda que fossem propostas estratégias a serem adotadas no ensino remoto, 60 

compartilhando alternativas. Bem como seria interessante convidar participantes 61 

estrangeiros para as disciplinas previstas, o que pode contar pontos para a 62 

internacionalização do PPG. Sugeriu também que os membros da comissão de disciplinas 63 

se encontrem para discutir essas alternativas. Além disso, discutiu-se sobre a questão do 64 

calendário, e da necessidade de se planejar para a implantação dessa modalidade de 65 

ensino, para quando e se for efetivado, o programa já estivesse preparado para o início 66 

das aulas e atividades. Prof. Ricardo e Prof.ª Fernanda relataram a questão e a 67 

preocupação com a complexidade do ensino e da pesquisa sobre o tema. Agendada para 68 

terça-feira dia 16/06 às 10:00 uma reunião da comissão de disciplinas para tratar sobre 69 

este assunto. 9. Outros assuntos: a. Falou-se a respeito do valor do PROA;. b. Discorreram 70 

também sobre a possibilidade de incrementar educação EAD, principalmente para 71 

aumentar o número de alunos do programa, levando em consideração os alunos que não 72 

dependeriam de bolsas, tais como: professores de ensino médio estaduais e municipais 73 

(lista exemplificativa); c. Relatou-se também da inclusão de ações afirmativas nos 74 

processos de seleção (nota do secretário: atentar para a revogação feita pelo ex-ministro 75 

da educação que revogou esta medida nos cursos de pós-graduação, como seu último ato 76 

no cargo – fato ocorrido posteriormente a esta reunião); d. A necessidade de reinvenção 77 

do programa; e. Edital CNPq de Inovação – necessidade do programa participar com 78 
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algum projeto, neste assunto a professora Maria Alice pretende solicitar bolsa para 79 

projeto de mestrado; f. Mayara mencionou que a próxima reunião será do pleno, na 80 

primeira semana de julho. Não tendo nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião 81 

por volta das 12h45 e eu, Juan Airton Santos, lavrei a presente ata que, sendo aprovada, 82 

será assinada pela presidente e pelo secretário. Florianópolis, 10 de junho de 2020. 83 

 
 

 

 

________________________________________ 

Prof.  Dr. Mayara Krasinski Caddah (Coordenadora) 

 

 

_______________________________________ 

Juan Airton Santos (Secretário) 
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