
 
 

 
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 

 

1 

 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E PLANTAS, REALIZADA NO DIA 11 DE 
MAIO DE 2020. 
 
Aos onze dias do mês de maio 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 a representante discente Karin Bilk. 1. Informes: a. 5 

Ofício 20/2020/PROPG: A Profa. Mayara informou sobre a divulgação do referido ofício 6 

divulgado pela PROPG na presente data, que trata permissão de atividades de pesquisa 7 

presenciais essenciais e inadiáveis dos trabalhos de conclusão de curso; 2. Aprovação das 8 

atas de 16/04 e 28/04: Atas aprovadas por unanimidade; 3. Homologação ad referendum: 9 

a. Homologação do resultado da eleição para nova coordenação do PPGFAP: A referida 10 

eleição elegeu como nova Coordenadora do PPGFAP, a Profa. Dra. Mayara Krasinski 11 

Caddah, e como nova Subcoordenadora, a Profa. Dra. Fernanda Maria Cordeiro de 12 

Oliveira, para um mandato até 10/05/2022. Diante do resultado, o ato ad referendum de 13 

homologação do resultado das eleições, emitido pelo Prof. Pedro Fiaschi, coordenador no 14 

momento das eleições, foi aprovado por unanimidade; 4. Parecer sobre validação de 15 

diploma obtido em instituição estrangeira: Diante do processo recebido por este 16 

colegiado, a comissão instaurada para a análise do processo deu parecer favorável à 17 

aprovação do reconhecimento do diploma da referida requerente. Este parecer foi 18 

colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 5. Solicitação de prorrogação 19 

de prazo: a. Mestranda Emanoele Copini solicita prorrogação de prazo pelo período de 02 20 

meses. Item retirado de pauta, pois a discente recebeu a prorrogação excepcional da 21 

PROPG, por conta da pandemia do covid-19, pelo período de 90 dias, ficando, então, com 22 

o prazo final até 16/08/2020. Assim, não há mais a necessidade de apreciar o referido 23 

pedido de prorrogação de prazo solicitado pela discente anteriormente; b. Mestrando 24 

Fernando Santos Cabral solicita prorrogação de prazo pelo período de 02 meses: Item 25 

retirado de pauta, pois o discente recebeu a prorrogação excepcional da PROPG, por conta 26 

da pandemia do covid-19, pelo período de 90 dias, ficando, então, com o prazo final até 27 

27/09/2020. Assim, não há mais a necessidade de apreciar o referido pedido de 28 

prorrogação de prazo solicitado pelo discente anteriormente; 6. Solicitação de banca: a. 29 

Mestranda Emanoele Copini solicita banca para defesa da dissertação para o dia 30 

17/07/2020 às 14:00 h. Banca aprovada por unanimidade; 7. Discussão sobre estratégias 31 

para a retomada das atividades PPGFAP: A Profa. Mayara informou que a Câmara de Pós-32 

Graduação da PROPG iniciou uma discussão sobre este assunto, mas solicitou que cada 33 

PPG discuta sobre as possibilidades de retomada das atividades em seus Programas, para 34 

que posteriormente, eles possam deliberar de forma conjunta. Então, o PPGFAP iniciou 35 

esta discussão, com base em uma enquete realizada previamente com os discentes e os 36 

docentes, e fez os encaminhamentos por tópicos, a saber: i) Aulas presenciais: 37 
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Atualmente, as aulas presenciais estão fora de cogitação, considerando os seguintes 38 

motivos: há docentes e discentes em grupo de risco ou que convivem com pessoas do 39 

grupo de risco; não há transporte público (e se houver, causa aglomeração); a curva da 40 

pandemia está acentuada no presente momento; as salas de aula do departamento de 41 

botânica são inadequadas e com pouca ventilação; não há equipe de limpeza ativa hoje na 42 

UFSC e não há disponibilização de álcool gel suficiente no departamento de botânica; ii) 43 

acesso aos laboratórios de pesquisa: existe a mesma preocupação que há com as salas de 44 

aula. Discutiu-se a possibilidade de criar uma agenda online dos laboratórios, a fim de se 45 

garantir um número máximo de usuários em cada ambiente. Também foi alvo de discussão 46 

a possibilidade de se elencar prioridades dentre os alunos para a utilização destes espaços. 47 

Aventou-se que os alunos interessados em acessar o laboratório solicitassem autorização 48 

para os orientadores, coordenadores do PPG, chefia do departamento e coordenadores 49 

dos laboratórios antes de poderem acessar os laboratórios. Após estas discussões, 50 

concluiu-se que antes de uma definição, é necessário a discussão e o amadurecimento do 51 

assunto, não só no âmbito do PPG mas também dos laboratórios e da chefia do 52 

departamento. Assim, por ora, ficou definido que somente será recomendado o acesso aos 53 

laboratórios no caso de perda de material vivo ou justificativa similar; iii) Atividades de 54 

ensino de maneira remota: podem ser adotadas, mas de maneira excepcional. Haverá a 55 

necessidade de o colegiado pensar em estratégias para que isto ocorra. Será preciso 56 

verificar quais docentes possuem experiência no ensino a distância, e para aqueles que 57 

não a possuem, percebeu-se a necessidade de treinamento de tais docentes. Quanto às 58 

disciplinas, será preciso analisar caso a caso. Porém, para aquelas situações pontuais, o 59 

colegiado entende que elas não poderiam afetar o oferecimento de disciplinas no 60 

Programa. Para as disciplinas praticas, estas poderiam ser adaptadas, adiadas ou 61 

canceladas, a critério do docente responsável por ela. Também foi discutida a necessidade 62 

de que todos os alunos matriculados tenham condições de cursar a disciplina de maneira 63 

remota, ou que concorde em cursá-la posteriormente ou em cancelá-la. Foi levantada a 64 

possibilidade de abertura de disciplinas novas no meio do semestre, o que possibilitaria a 65 

oferta de outras disciplinas, mais facilmente adaptáveis ao modo remoto, e também a 66 

necessidade da UFSC disponibilizar meios para que o ensino remoto seja colocado em 67 

prática, como o acesso a conferências online com qualidade satisfatória. 8. Outros 68 

assuntos: a. A Profa. Maria Alice informou que a pós-doc Manuela está realizando 69 

conferências em todas as sextas-feiras, no período das 14 h, para conversas em inglês. O 70 

convite está estendido para todos os discentes do PPGFAP; b. Mata atlântica: O Prof. 71 

Elisandro convidou todos os docentes para apresentarem um vídeo curto, de 72 

aproximadamente 02 minutos, com os posicionamentos contrários ao despacho 73 

4410/2020, de abril do Ministério do Meio Ambiente. Não tendo nada mais a tratar, a 74 

presidente encerrou a reunião por volta das 12h10 e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a 75 

presente ata que, sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 11 de 76 

maio de 2020. 77 
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Prof.  Dr. Mayara Krasinski Caddah (Coordenadora)________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Fernanda Maria C. de Oliveira (Subcoordenadora) ________________________ 

Prof.  Dr. Elisandro Ricardo D. dos Santos ________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maria Alices Neves _________________________________________________ 

Prof.  Dr. Paulo Tamaso Mioto ________________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Fiaschi_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Rafael Trevisan_____________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Ana Claudia Rodrigues (Suplente) _____________________________________ 

 

Representação Discente 

Karin Bilk _________________________________________________________________ 
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