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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 07 DE 
ABRIL DE 2020. 
 
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 10h00, reuniu-se por ConferênciaWeb, 1 

o Colegiado Delegado do Programa, sob a presidência do Prof. Pedro Fiaschi, com a 2 

presença dos Professores Carlos Frederico Deluqui Gurgel, Elisandro Ricardo Drechsler dos 3 

Santos, Fernanda Maria Cordeiro de Oliveira, Mayara Krasinski Caddah, Natália Hanazaki, 4 

Paulo Tamaso Mioto e os representantes discentes Leonardo Bruno Macagnan, Karin Bilk e 5 

Maiara Cristina Gonçalves. 1. Informes: a. Bolsas: O PPGFAP foi beneficiado com cotas de 6 

doutorado e prejudicado com as de mestrado. Ao todo, o Programa perdeu 07 bolsas de 7 

mestrado; durante o mês de março a CAPES havia bloqueado algumas bolsas que antes 8 

havia liberado e que já haviam sido direcionadas aos ingressantes de 2020. No entanto, 9 

agora no começo de abril a CAPES voltou atrás, considerando como “empréstimo” apenas 10 

as bolsas dos alunos ingressantes em 2019, o que permitirá a implementação de sete 11 

bolsas, uma a mais do que o número de candidatos sem perspectiva de bolsa. Assim, 12 

planeja-se abrir um edital de seleção o mais rápido possível, para evitar a perda dessa 13 

cota, que ficará, temporariamente, com um aluno do Ricardo, enquanto sua bolsa 14 

FAPESC/CNPq não é formalizada; b. A votação para eleição do novo colegiado delegado 15 

acontece nos dias 07 e 08/04. No dia 09, será feita a homologação do resultado das 16 

eleições. Após aprovação do resultado em reunião de Colegiado, a Direção poderá emitir a 17 

nova portaria; 2. Aprovação da ata de 06/02/2020 e 13/03/2020: Atas aprovadas por 18 

unanimidade; 3. Homologação Ad Referendum: a. Os candidatos inscritos para a 19 

composição do novo Colegiado Delegado, Ana Claudia Rodrigues, Elisandro Ricardo 20 

Drechsler dos Santos, Maria Alice Neves, Paulo Tamaso Mioto, Pedro Fiaschi e Rafael 21 

Trevisan tiveram suas inscrições homologadas e aprovadas ad referendum pelo atual 22 

coordenador. Para tanto, este Colegiado homologa o ato ad referendum do Prof. Pedro; 4. 23 

Definição de perfil para vaga PNPD: O Prof. Pedro informou a disponibilização no sistema 24 

de uma terceira cota de bolsa PNPD que, no entanto, não está aberta à implementação, o 25 

que gera uma certa dúvida acerca da sua real disponibilização, já que não houve nenhum 26 

comunicado oficial sobre ela. Diante das últimas aprovações de pós-doutorados no 27 

Programa, o prof. Pedro sugeriu que há uma necessidade de selecionar, nesse momento, 28 

um pós-doc que atue na área de fisiologia vegetal. O prof. Paulo comentou que isso seria 29 

ótimo para a área, e a profa. Fernanda acrescenta que possivelmente a Anatomia também 30 

se beneficiaria com isso. O prof. Pedro comenta ainda sobre a possibilidade desse pós-31 

doutorando atuar na temática das ectomicorrizas, que tem criado uma rede de 32 

colaboração entre vários professores do PPG. O prof. Frederico questiona sobre o período 33 

total da bolsa, se um, dois ou cinco anos. Após lido o regimento e o último edital de 34 

seleção, o prof. Frederico sugere que esta informação esteja disposta de maneira bastante 35 

clara no edital de seleção. Após discutirem amplamente sobre este assunto, o Prof. Pedro 36 

colocou a proposta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade; 5. Indicação de 37 
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coordenação pro tempore: Diante da situação de excecionalidade e suspensão das 38 

atividades presenciais na UFSC, o Prof. Pedro e a Profa. Mayara continuarão na 39 

coordenação do PPGFAP, com portaria pro tempore, até que seja realizado o processo 40 

eleitoral para o referido cargo. Colocada em votação, a manutenção da coordenação pro 41 

tempore foi aprovada por unanimidade; 6. Parecer sobre os relatórios dos alunos 42 

ingressantes em 2019 – Relatora: Profa. Mayara: Após a leitura do parecer, emitido pela 43 

relatora, sobre os dez relatórios apresentados (todos os discentes que ingressaram em 44 

2019 entregaram o relatório), o parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado por 45 

unanimidade; 7. Solicitação de prorrogação de prazo: a. Mestranda Daniele Cantelli 46 

solicitou prorrogação de prazo pelo período de 03 meses, justificando que a pandemia 47 

prejudicou a finalização da dissertação, e que alguns membros da banca não têm a 48 

possibilidade de participar de forma remota. Solicitação aprovada por unanimidade; 8. 49 

Solicitação de finalização de estágio de pós-doutorado: a. Pós-doc Makeli Garibotti Lusa 50 

solicita a finalização da matrícula pós-doc e emissão do certificado pelo período de 51 

novembro de 2017 a fevereiro de 2018. Solicitação aprovada; 9. Sugestões para relatório 52 

das atividades – mestrado: A Profa. Mayara revisou o referido formulário e propôs 53 

algumas sugestões de melhoria, a saber:  i) incluir a necessidade de conter assinatura 54 

digital do aluno e do orientador nas partes A e B; ii) incluir a informação de que a troca de 55 

avaliador deve ocorrer com 01 mês de antecedência para aprovação do colegiado; iii) 56 

incluir campo no formulário para o discente informar sobre o seu exame de proficiência; 57 

iv) retirar o subitem “defesa do referencial teórico”; v) incluir a necessidade de citação de 58 

um artigo já publicado que sirva como exemplo do produto principal a ser elaborado pelo 59 

aluno; vi) incluir discussões parciais junto dos resultados apresentados. Também foi 60 

discutida a questão da parte B do relatório ser enviada diretamente ao avaliador ou 61 

apenas à secretaria, que encaminharia ao avaliador. Optou-se pela manutenção do estado 62 

atual, a saber, envio diretamente ao avaliador, com cópia à secretaria. Após discutirem 63 

sobre as proposições, o Prof. Pedro colocou estas alterações em votação, as quais foram 64 

aprovadas por unanimidade; 10. Outros Assuntos: O prof. Pedro indagou os 65 

representantes discentes sobre a existência de alguma questão urgente entre os alunos, 66 

que responderam que ninguém havia informado nada de especial, mas que questionariam 67 

explicitamente, e retornariam com a informação para a coordenação. Também foi 68 

discutido brevemente sobre a necessidade de aprovação do calendário do PPG e também 69 

sobre a necessidade de se refletir sobre os possíveis encaminhamentos sobre este, 70 

considerando a pandemia. O prof. Pedro informou ainda que irá chamar uma reunião 71 

extraordinária na próxima semana, para aprovação do resultado das eleições. Não tendo 72 

nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião por volta das 12h30 e eu, Maria 73 

Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que, sendo aprovada, será assinada pelos 74 

presentes. Florianópolis, 07 de abril de 2020. 75 

 
Prof.  Dr. Pedro Fiaschi (Coordenador)___________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Mayara Krasinski Caddah (Subcoordenadora) ____________________________ 

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 

 

Prof.  Dr. Carlos Frederico Deluqui Gurgel_________________________________________ 

Prof.  Dr. Elisandro Ricardo D. dos Santos ________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Fernanda Maria Cordeiro de Oliveira ___________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Natália Hanazaki____________________________________________________ 

Prof.  Dr. Paulo Tamaso Mioto ________________________________________________ 

Representação Discente 

Leonardo Bruno Macagnan ___________________________________________________ 

Karin Bilk _________________________________________________________________ 

Maiara Cristina Gonçalves ____________________________________________________ 
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