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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 13 DE 
MARÇO DE 2020. 
 
Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14h00, na sala de reuniões do 1 

PPGFAP, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa, sob a presidência da Profa. Mayara 2 

Krasinski Caddah, com a presença dos Professores Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, 3 

Fernanda Maria Cordeiro de Oliveira, Paulo Tamaso Mioto e os representantes discentes 4 

Leonardo Bruno Macagnan, Karin Bilk e Danielle da Silva. 1. Informes: a. bancas de 5 

mestrado: foram realizadas duas bancas desde a última reunião do colegiado. O aluno 6 

Rodrigo Borges Ferreira defendeu sua dissertação no dia 28 de fevereiro, sendo que sua 7 

dissertação não foi aprovada pela banca. A aluna Paula de Freitas Larocca defendeu sua 8 

dissertação no dia 13 de março, sendo que sua dissertação foi aprovada.  Durante o 9 

informe, o professor Elisandro Ricardo comentou sobre a existência de política contra 10 

plágio adotada pela UFSC e que deve sempre ser relembrada aos discentes que estão em 11 

fase de escrita de suas dissertações e/ou teses. Ainda, ao final do informe, a professora 12 

Mayara comentou sobre estabelecer prazos de entrega das dissertações e/ou teses à 13 

banca com os discentes a fim de proporcionar à banca tempo hábil de leitura, correção e 14 

contribuições ao trabalho avaliado. b. aula inaugural: no dia 6 de março foi realizada a aula 15 

inaugural do PPG, ministrada pela profa. Mayara, coordenadora em exercício, e pela profa. 16 

Fernanda. A aula contou com a participação dos onze (11) ingressantes ao curso de 17 

mestrado.  c. eleições discentes: foram realizadas eleições para representação discente, 18 

sendo que o Leonardo Bruno Macgnan foi reeleito representante titular dos alunos do 19 

doutorado e Maiara Cristina Gonçalves, suplente (13 votos a favor, 1 contra, e 2 20 

abstenções), e a Karin Bilk foi reeleita representante titular dos alunos do mestrado e 21 

Danielle da Silva, suplente (14 votos a favor, 1 contra e 18 alunos não votaram).  d. 22 

eleições docentes: as portarias dos membros do colegiado delegado e da coordenação irão 23 

expirar em abril e eleições serão convocadas muito em breve. e. bolsas: a CAPES divulgou 24 

o novo modelo para concessão de bolsas. Segundo essa nova abordagem, o PPGFAP 25 

recebeu 16 bolsas de mestrado e 9 de doutorado. f. viagens canceladas: por conta do 26 

estado de pandemia ocasionado pelo vírus Covid-19, a UFSC publicou nota com a adoção 27 

de medidas preventivas para disseminação da doença, incluindo a suspensão de viagens 28 

de docentes, técnicos e discentes. 2. Aprovação da ata de 06/02/2020: Item retirado de 29 

pauta. 3. Solicitação de bancas: a. Paula de Freitas Larocca: a aprovação ad referendum 30 

da solicitação de banca de defesa de mestrado e indicação de membros foi apreciada pelo 31 

colegiado e aprovada por unanimidade.  b. Leonardo Bruno Macagnan: a solicitação de 32 

banca de qualificação de doutorado apresentada foi apreciada e aprovada por 33 

unanimidade. 4. Solicitação de prorrogação de prazo: a solicitação de prorrogação por 34 

três meses, apresentada pelo aluno de mestrado Cauê A. T. de Oliveira, foi apreciada e 35 

aprovada por unanimidade.  5. Solicitação de estágio de docência: a. Doutorando  Luiz A. 36 

Funez: solicita estágio na disciplina BOT 7025 para cumprir 4 créditos sob supervisão do 37 
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seu orientador, prof. Elisandro Ricardo D. Santos. b. Doutoranda Dalzemira A. da S. Souza: 38 

solicita estágio na disciplina BOT 7026 para cumprir 1 crédito sob supervisão da profa. 39 

Mayara K. Caddah e do prof. Pedro Fiaschi. c. Mestranda Indiani C. D. Vecchia: solicita 40 

estágio na disciplina BOT 7026 para cumprir 2 créditos sob supervisão da profa. Mayara K. 41 

Caddah e do prof. Pedro Fiaschi. d. Mestrando Artur Espindola: solicita estágio na 42 

disciplina BOT 7026 para cumprir 4 créditos sob supervisão da profa. Mayara K. Caddah. e. 43 

Doutoranda Michelle C. de Al. Mota: solicita estágio na disciplina CNS 7108 do curso de 44 

Engenharia Florestal do campus de Curitibanos para cumprir 4 créditos sob supervisão do 45 

prof. Lirio Luiz Dal Vesco. f. Mestranda Pamela M. W. Giuffre: solicita estágio na disciplina 46 

BOT 7026 para cumprir 4 créditos sob supervisão da profa. Mayara K. Caddah. Todas 47 

solicitações de estágio de docência foram aprovadas por unanimidade. Foi ressaltada a 48 

importância dos estágios serem aprovados pelo colegiado delegado e pelo departamento 49 

pelo qual a disciplina será ofertada antes do início das atividades dos pós-graduandos. 6. 50 

Solicitação de coorientação de mestrado: a. Mestrando Rennan L. Chagas: solicita 51 

coorientação da profa. Dra. Julia Meirelles da Unisociesc/UFSC. Solicitação aprovada por 52 

unanimidade. b. Mestranda Ana Flávia Augustin: solicita coorientação da profa. Dra. Julia 53 

Meirelles da Unisociesc/UFSC. Solicitação aprovada por unanimidade. c. Mestranda 54 

Anelise G. Grotto: solicita coorientação da pós-doutoranda Duane F. S. Lima (PPGFAP-55 

UFSC). Solicitação aprovada por unanimidade. 7. Criação de disciplina: a. Professor José B. 56 

Barufi: solicita a criação da disciplina Ecofisiologia de Algas, de 4 créditos, a ser oferecida 57 

possivelmente em 2020-2. Solicitação aprovada por unanimidade. Foi ressaltada a 58 

importância de disciplinas que abordem algas no elenco de disciplinas do curso, 59 

considerando a obrigatoriedade que os alunos de doutorado têm de cursar 4 créditos em 60 

cada um dos três grupos de organismos da área de concentração do PPG. b. Professor 61 

Elisandro Ricardo D. dos Santos: solicita a criação da disciplina Tópicos especiais: 62 

Diversidade e Conservação de Macrofungos com ênfase em Ascomycota, de 5 créditos, a 63 

ser oferecida possivelmente em 2020-2, com a participação de dois professores externos à 64 

Universidade, especialistas na área da disciplina. Solicitação aprovada por unanimidade. 65 

Foi ressaltada a importância de disciplinas de campo, considerando o perfil do egresso que 66 

o PPG pretende formar. Além disso, o prof. Ricardo informa que irá solicitar apoio 67 

financeiro para o PPG para a realização da disciplina. Não tendo nada mais a tratar, a 68 

presidenta encerrou a reunião por volta das 17h00 e lavrou a presente ata que, sendo 69 

aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 13 de março de 2020. 70 

 71 

 
Prof.ª Dr.ª Mayara Krasinski Caddah (Coordenadora em exercício) ____________________ 

 

Prof.ª Dr.ª Fernanda Maria Cordeiro de Oliveira ___________________________________ 
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Prof.  Dr. Paulo Tamaso Mioto ________________________________________________ 

 

Prof.  Dr. Elisandro Ricardo D. dos Santos ________________________________________ 

Representação Discente 

 

Leonardo Bruno Macagnan ___________________________________________________ 

 

Karin Bilk _________________________________________________________________ 

 

Danielle da Silva____________________________________________________________ 
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