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

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

Fiaschi, com a presença dos Professores Ana Claudia Rodrigues, Elisandro Ricardo 3 

Drechsler dos Santos, Maria Alice Neves, Mayara Krasinski Caddah, Paulo Tamaso Mioto, 4 

Rafael Trevisan e os representantes discentes Leonardo Bruno Macagnan e Karin Bilk. 1. 5 

Informes: a. O Prof. Pedro encaminhou um e-mail para todos os docentes a fim de buscar 6 

nomes para as comissões de i) Bolsas, ii) Seleção e iii) Acompanhamento financeiro. Como 7 

a comissão de seleção só contou com dois nomes, o Prof. Pedro reforçou a importância de 8 

terem mais alguns docentes atuantes nesta comissão, visto que ela demanda bastante 9 

trabalho. Assim, Profa. Maria Alice e Prof. Paulo Mioto se disponibilizaram a entrar nesta 10 

comissão, fechando então a comissão de seleção; 2. Aprovação da ata de 07/04/2020: Ata 11 

aprovada por unanimidade; 3. Homologação de atos ad referendum: o Prof. Pedro 12 

apresentou o ato ad referendum de aprovação do resultado das eleições para o novo 13 

colegiado delegado. O ato foi aprovado por unanimidade. 4. Abertura de edital para 14 

bolsista PNPD: Após discussão sobre edital e alteração de alguns pontos, sugeridos pela 15 

Profa. Ana Claudia, o edital foi colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 16 

5. Solicitação de banca: a. Mestranda Maria Eduarda de Andrade Borges solicita banca 17 

para defesa do mestrado para o dia 30/04/2020 às 09 h por videoconferência. Esta 18 

solicitação já havia sido encaminhada anteriormente, mas devido a presença de uma pós-19 

doc do PPGFAP ter sido considerada membro externo, a solicitação foi devolvida para 20 

correção. Segundo orientações por e-mail da PROPG, os pós-doutorandos do programa 21 

devem ser considerados membros internos para bancas, a não ser que tenham vinculação 22 

mais forte com outra instituição. Banca aprovada por unanimidade; 6. Solicitações de 23 

prorrogação de prazo: a. Mestranda Marivane Celmer Slodkowski solicita prorrogação de 24 

prazo pelo período de 02 meses. Solicitação aprovada por unanimidade; b. Mestranda 25 

Carina Czerencha Genebra solicita prorrogação de prazo pelo período de 02 meses. 26 

Solicitação aprovada por unanimidade; 6. Composição de comissão para avaliação de 27 

validação de diploma: O PPGFAP recebeu da PROPG uma solicitação de validação de 28 

diploma. Para isto e de acordo com a resolução nº 42/2018/CPG: “Competirá à 29 

coordenação do programa de pós-graduação constituir comissão designada para a análise 30 

dos documentos apresentados pelo interessado com vistas ao reconhecimento do diploma 31 

de pós-graduação. Parágrafo único: A comissão constituída pela coordenação deverá ser 32 

composta por, no mínimo, três docentes do corpo permanente do programa de pós-33 

graduação, que possuam qualificação compatível com a área de conhecimento do diploma 34 

a ser reconhecido”. Assim, o Prof. Pedro e o Prof. Rafael colocaram os seus nomes a 35 

disposição para comporem esta comissão. E para completar o número mínimo de 36 

docentes, o Colegiado irá convidar os docentes Nivaldo, Suzana e Carlos Gurgel para 37 
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participarem da comissão. Diante disto, o Colegiado aprovou por unanimidade o 38 

encaminhamento dado para este ponto de pauta; 7. Outros Assuntos: a. O representante 39 

discente Leonardo entrou em contato, por e-mail, com os todos os discentes do PPGFAP a 40 

fim de saber como todos estão lidando com suas atividades do mestrado ou doutorado 41 

neste período de quarentena pelo qual estamos passando. Cerca de 19 alunos 42 

responderam o e-mail e muitos deles afirmaram estar com crise de ansiedade, 43 

preocupados com a pandemia em si e até mesmo alguns discentes disseram estar com 44 

problemas pessoais, como problemas com a internet; preocupação com a sua saúde (e de 45 

sua  família; bem como a impossibilidade de saídas de campos. Tudo isto, está acarretando 46 

na escrita e no desenvolvimento dos seus projetos, o que poderá levar a prorrogações de 47 

prazo mais a frente.  Assim, o Colegiado discutiu possibilidades e medidas para contornar 48 

tal situação. O Prof. Pedro orientou para que docentes e discentes não percam a 49 

comunicação durante este período de teletrabalho e reforçou que é tempo para colocar 50 

leituras em dia, praticar a escrita dos projetos e tudo aquilo que não dependa de 51 

laboratório ou saída de campo. As Professoras Mayara e Maria Alice sugeriram a utilização 52 

do moodle como um canal de comunicação entre docentes e discente. Maiores 53 

informações sobre este canal no moodle serão divulgadas em breve; b. A eleição para 54 

escolha da nova coordenação do PPGFAP acontecerá no dia 30/04 e os professores 55 

interessados em se candidatarem para os cargos de coordenador(a) e subcoordenador(a) 56 

poderão se inscrever até 48 h antes da eleição. Não tendo nada mais a tratar, o presidente 57 

encerrou a reunião por volta das 12h00 e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente 58 

ata que, sendo aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 16 de abril de 2020. 59 

 
Prof.  Dr. Pedro Fiaschi (Coordenador)___________________________________________ 
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