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Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezanove, às IOh00 no Auditório do Casarão
(CCB15), realizou-se a Reunião Ordinária do Colegiado Delegado do Curso de Pós-
Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas. Estavam presentes os professores
doutores Pedro Fiaschi(coordenador), Suzana de Fátima Alcantara (subcoordenadora),
Paulo Tamaso Mioto, Carlos Frederico Deluqui Gurgel, Elisandro Ricardo Drechsler dos
Santos, Mana Alise Neves, Natalia Hanazaki e Rafael Trevisan; os alunos Leonardo Bruno
Macagnan, Daniele Cantelli, Karin Dalila Bilk e Maiara Cristina Gonçalves; e o servidor
Carlos Eduardo Mezzaroba Eckl. Atuou como relator o servidor Cardos Eduardo Mezzaroba
Eckl. A pauta, após lida pelo coordenador, teve sugestão de inclusão do item "Solicitação de
Banca de Mestrado", que foi aprovada por unanimidade. Colocada em apreciação, a ata da
reunião ordinária do colegiado pleno do dia 2 de abril de 2019 foi aprovada por
unanimidade, após inclusão de sugestões do prof. Ricardo para deixar mais claro como foi
feita a mudança da obrigatoriedade de créditos do curso de mestrado. Dando início à
reunião, passou-se aos itens da pauta 1- Apreciação de atos .4d Rl:acre/zdwm. Foram
solicitados pedidos de banca para Felipe Bittencourt e Everton Richetti, aprovação da
matrícula da Pós-Doutoranda Femanda Ribeiro da Salva, vinculada ao PROCAD -
Cooperação Acadêmica nas áreas de Etnobotânica, Botânica Económica e Sistemática e
parecer sobre relatório de atividades de bolsista PNPD/CAPES de Olha Mana Camacho '
Haddad que foi pós-doutoranda entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018. Todas as
solicitações foram aprovadas por unanimidade. 2- Apreciação de solicitações de estágio de
docência. O Professor Pedro leu as solicitações de Ana Flávia Augustin, para a disciplina
BOT7026 Diversidade e Evolução dos Organismos Fotossintetizantes, ao curso de
Ciências Biológicas no semestre 2019-1, sob orientação de Mayara Krasinski Caddah, com
um total de 30 horas/aula e 2 créditos, Denyse Kalyne Sousa Guimarães, para a disciplina
BOT7025 -- Diversidade e Evolução dos Organismos Fotossintetizantes e dos Fungos, ao
curso de Ciências Biológicas no semestre 2019-1, sob orientação de Elisandro Ricardo
Drechsler dos Santos, com um total de 45 horas/aula e 4 créditos, Ariano Saldanha de
Oliveira, para a disciplina ECZ5102 Conservação dos Recursos Naturais, ao curso de
Engenharia Civil no semestre 2019-1, sob orientação de Nivaldo Peroni, com um total de 30
horas/aula e 2 créditos. Solicitações aprovadas por unanimidade. 3- Solicitação de troca de
avaliador de projeto. Solicitação de troca de avaliador da mestranda Martela Monteiro de
Juba Meirelles para Diogo Costa Rezende. Solicitação aprovada por unanimidade. 4.-
Apreciação de solicitações de validação de disciplina. As solicitações de Luís Adriano
Funez para as disciplinas BVE410006 -- Latim para Botânicos, BVE410028 Biologia
Estrutural, BVE410029 -- Ecofisiologia de Fungos, Algas e Plantas, BVE410030
Fundamentos em Sistemática, FAP410006 Tópicos especiais: Nomenclatura Taxonâmica
e BVE410039 -- Morfologia e Taxonomia de Gramineae, e: as solicitações de MaiaraJ'à
Cristina Gonçalves para as disciplinas realizadas na Universidade Estadual Paulista
Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, com 8 créditos, Técnicas Especiais de
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Propagação de Plantas Hortícolas, com 8 créditos, Etnobotânica, com 8 créditos.
Solicitações aprovadas por unanimidade. 5- Apreciação de Solicitações de Proficiência
em Língua Estrangeira. O Professor Pedro leu as solicitações de Renato Augusto
Monteiro Franke, para a língua inglesa, Denyse Kalyne Sousa Guimarães, para a língua
espanhola, Marcel Comin, para a língua espanhola, Romina Melissa González de dos
Santos, para a língua portuguesa e Helen Femandes de Menezes, para a língua inglesa.
Solicitações aprovadas por unanimidade. 6- Apreciação de solicitações de diploma. O
Professor Pedro leu as solicitações de diploma de Mary Luz Vanegas León e Laia Lama de
Paula. Solicitações aprovadas por unanimidade. 7- Relato sobre avaliação de disciplinas.
O Professor Pedro comentou sobre o novo procedimento de avaliação, já aplicado à
disciplina FAP410028 "Biologia Estrutural de Fungos, Algas e Plantas". Tal disciplina foi
relatada com alguns problemas de comunicação entre docentes e o coordenador do
programa conversou com os professores envolvidos. A disciplina FAP410038 --
"Macrofungos da madeira: biologia, ecologia e diversidade" foi bastante elogiada. Também
foi dito que a disciplina está bastante concentrada apenas entre alunos da mitologia. O
Professor Elisandro falou que, para tomar mais atrativa, custa a profundidade do conteúdo
levando em consideração os alunos matriculados. 8- Relato sobre relatórios de atividades
A. O Professor Pedro comentou sobre os relatórios. Todos os alunos apresentaram um
andamento satisfatório às exigências. Algumas dificuldades foram relatadas por diversos
alunos, como infraestrutura para o desenvolvimento das pesquisas e superficialidade do
conteúdo das disciplinas obrigatórias. 9- Apreciação de solicitação de inclusão de nova
disciplina. O Professor Pedro leu as duas propostas, a primeira "Tópicos Especiais:
Restauração Ecológica", com a Pós-Doutoranda Emanuela Weidlich, com 2 créditos, e
"Tópicos Especiais: Análise de dados direcionada aos proJetos dos alunos", 3 créditos, com
o Pós-Doutorando Guilherme Mazzochini. Após leitura da ementa, concluiu-se a
necessidade de alteração da ementa da segunda disciplina. O Professor Paulo falou sobre a
importância de definir a análise de dados antes de ter os dados e não apenas ao final do
prometo. O Professor Carlos Frederico f'dou sobre o desinteresse de alguns alunos em
procurar auxílio aos seus projetos. O Professor Elisandro falou sobre o trabalho da
disciplina de textos e que parece existir uma necessidade de mais trabalho em delineamento
amostral, e que concorda que é necessária uma disciplina de análise de dados. Com a
diminuição da carga horária de disciplinas obrigatórias, o primeiro semestre terá mais
possibilidade de incluir disciplinas para apoio estatístico e de delineamento amostral aos
alunos. Natália afirma não entender a necessidade de disciplina de delineamento amostrar no
final do mestrado, pois é interessante que este tipo de análise seja trabalhado no começo e
não no final do andamento da dissertação. Paulo sugeriu dividir a disciplina em duas, uma
com foco no início do curso, antes dos alunos possuírem os dados e outra no final. Suzana
sugere uma disciplina de epistemologia científica para que o aluno entenda o que seu
trabalho é, e que se propõe a fazer essa disciplina. Pedro sugeriu colocar Carlos Frederico
nessa disciplina, e Rafael e Elisandro continuariam com a disciplina de Tópicos especiais:
Textos cientíHlcos e delineamento de projetos, que ficaria mais focada na análise de textos
científicos. Este tópico será rediscutido com alunos. Pedra sugere aprovar a disciplina da
Emanuela e rediscussão com o Guilherme sobre a disciplina de análise de dados. Disciplina
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de "Restauração Ecológica" aprovada por unanimidade. 10- Apreciação de solicitações de
prorrogação de prazo. O Professor Pedro leu as solicitações de prorrogação de Gustavo
Felipe Dela'Antonio Flores e Patrícia Padilha. Solicitações aprovadas por unanimidade. l l-
Apreciação de proposta de mudança na resolução normativa de avaliação de
doutorandos. O Professor Pedro sugeriu suprimir o trecho do ponto 3.3 que era "segundo
modelo específico no site do Programa", ficando um formato mais livre aos alunos.
Aprovado por unanimidade. 12- Apreciação de escolha sobre perfil de vaga -- bolsa
PNPD. Pedro falou sobre a saída do Pós-Doutorando Rafael Cruz. O Professor Carlos
Frederico falou sobre a necessidade de atender o máximo de alunos com a nova vaga. O
Professor Rafael falou que a função do Pós-Doutorando não é atrair, mas sim ajudar quem
está no programa, de acordo com as atuais necessidades. Elisandro f'dou que temos que
atentar que algumas áreas ainda não foram beneficiadas, como a Fisiologia, e que isso não
foi resolvido com o edital para Ecofisiologia. Pedro falou que antes do Professor Paulo, a
Fisiologia tinha apenas a Professora Neura. Paulo falou que é necessário alguém que possa
estabelecer novos protocolos. Em votação, a vaga permanecerá na área de Biologia
Molecular, sendo aprovada por unanimidade. 13- Apreciação do uso de recursos
financeiros. A proposta da comissão financeira do PPGFAP é que 10% do recurso PROAP:
isto é, R$ 1.800,00, sejam destinados ao LAMEB, R$ 600,00 reais para o reembolso dos
alunos de Biologia Estrutural. Pedro falou sobre a sugestão da Câmara de Pós-Graduação do
CCB sobre auxílio financeiro de R$ 300,00 de cada programa para a confecção de material
para divulgação do CCB aos visitantes estrangeiros, como política de internacionalização. A
comissão financeira sugeriu que não gastássemos recursos com isto. Já para as cotas por
aluno, a proposta da comissão financeira foi incluir os pós-doutorandos no mesmo grupo
dos alunos, pois isso aumentaria o valor para cada aluno, o que aumentaria o equilíbrio
dentre as distintas áreas do programa. Suzana lembrou que a verba é vinculada a cada bolsa
PNPD. Elisandro falou que o programa tem liberdade de atuação. A proposta da comissão
financeira foi que sejam destinados R$ 500,00 por aluno para cada orientador(a), e o mesmo
valor para cada pós-doutorando. Os valores restantes serão utilizados para apoio a
disciplinas de campo e manutenção de equipamentos, se necessário. A sugestão da comissão
financeira foi aprovada por unanimidade. ]4- Apreciação de solicitação de banca para
mestrado. O Professor Pedro leu a solicitação de banca de Mestrado do discente Julian
Henrique Carlotto de Andrade e leu também a solicitação de inclusão de Eunice Antunes
(Kerexu) como membro da banca por seu notório saber. Solicitações aprovadas por
unanimidade. INFORMES. Karin falou
que nesta edição alguns professores serão palestrantes. A aprovação como participante será
feita via carta de intenção para buscar pessoas interessadas no curso e não mais por ordem
de inscrição. Houve a inclusão de um concurso fotográfico com premiação e a inclusão de
um Coffee Break com os professores para conversarem com os alunos. Será feita uma
camiseta do Encontro. Ce!!!u!!içaíla..C:AGES Em mensagem encaminhada pelo
coordenador da área de Biodiversidade da Capas foi comunicado que a avaliação da
produção intelectual dos programas será feita em três níveis. Nível 1: produção total do
programa, que corresponde ao número total de produtos ao longo do quadriênio, com ou
sem alunos do programa; Nível 2: quatro produtos principais para cada docente pemlanente
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no quadriênio claramente relacionados à sua atuação no PPG. A este nível se aplica a regra
de desconsiderar artigos com 7 ou mais autores onde o docente, discente ou egresso não
soam o autor principal (primeiro, último ou de correspondência); Nível 3: de 5 a lO
produtos intelectuais de todo PPG selecionados pelo PPG e justificados quanto ao seu
efetivo ou potencial impacto económico, social ou cultural, em nível regional, nacional e
internacional. Não havendo mais nada a tratar, o Professor Pedro encerrou a reunião às
1 2hl 5. Eu, Carlos Eduardo Mezzaroba Eckl, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelo professor Pedro Fiaschi. Florianópolis, ao sétimo dia do mês de maio de
dois mil e dezanove.


