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Ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às 10h05 na Sala de Reuniões do
PPGFAP, 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 Elisandro
Pedro Fiaschi (coordenador), Suzana de Fátima Alcantara (subcoordenadora), Carlos Frederico
Deluqui Gurgel, Natália Hanazaki, Paulo Tamaso Mioto, Ricardo Drechsler dos Santos, Rafael
Trevisan, e os representantes discentes Gustavo Felipe Dell´Antonio Flores (titular) e Luciana
Pereira da Silva (suplente). A professora Maria Alice Neves justificou ausência da reunião.
Havendo quórum o coordenador Pedro Fiaschi iniciou a reunião às 10h05, colocando em
votação as atas das reuniões do colegiado pleno dos dias 5 de dezembro de 2017 e 12 de abril
de 2018 e do colegiado delegado dos dias 7 de dezembro de 2017, 1o de fevereiro de 2018, 1o
de março de 2018, que foram novamente retiradas da pauta para melhor análise. Para a pauta,
foi solicitada a remoção do ponto sobre “Apreciação de proposta de divisão das cotas
financeiras por professor” e a inclusão do ponto “Apreciação sobre proposta da 4a. edição do
Encontro de Inverno do PPGFAP”. A pauta foi aprovada por unanimidade com essas
modificações. 1- Apreciação de atos Ad Referendum. O professor Pedro colocou em
apreciação as aprovações ad rerefendum das solicitações de bancas de mestrado para as alunas
Camila Luisa Bernhardt Demeda e Anelise Nuernberg da Silva. Ambas as solicitações foram
aprovadas por unanimidade. 2- Apreciação de solicitação de prorrogação de prazo. O
professor Pedro relatou a solicitação de prorrogação do prazo, de um mês, para defesa de
dissertação da aluna Piera Ostroskli Bellani, devido à necessidade de mais tempo para
conclusão da escrita da dissertação. A solicitação da aluna foi aprovada por unanimidade. 3Apreciação de indicações de co-orientação. O professor Pedro apresentou as indicações da
pós-doutoranda Michele Dechoum como co-orientadora das alunas Amanda Carmes
(doutorado) e Letícia Mesacasa (mestrado). Para essas duas atividades de co-orientação,
Michele fornecerá apoio na concepção dos projetos e no desenho experimental e estatístico para
análise dos resultados. As indicações foram aprovadas por unanimidade. 4- Apreciação de
resultados de proficiência em língua estrangeira. O professor Pedro relatou as notas do
Exame de Proficiência em Língua Inglesa do DLLE/UFSC para as alunas Carina Czerencha
Genebra (7,00), Dalzemira Anselmo da Silva Souza (10,00) e Marcela Monteiro (7,25). As três
alunas foram consideradas aprovadas e a apreciação do resultado foi aprovada por
unanimidade. 5- Apreciação de solicitações de diploma. O professor Pedro apresentou as
solicitações de diploma de mestrado dos estudantes Bruno Briani de Paula, Herlon Iran Rosa,
Lidiane Pires Gouveia e Rafaela Helena Ludwinski. Após verificação da documentação
encaminhada, notou-se que as solicitações dos estudantes Bruno Briane de Paula e Lidiane
Pires Gouveia careciam de histórico escolar do curso de mestrado e, por este motivo, não foram
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aprovadas, devendo ser submetidas a nova apreciação em uma próxima reunião. Apenas as
solicitações de Herlon Iran Rosa e Rafaela Helena Ludwinski foram aprovadas, ambas por
unanimidade. 6- Apreciação de solicitação de validação de disciplinas. Inicialmente o
professor Pedro relatou as solicitações de validação de disciplinas de um aluno do curso de
mestrado, Julian Henrique Carlotto de Andrade (três créditos), e de quatro alunas do curso de
doutorado, Amanda Angélica Carmes (22 créditos), Ariane Saldanha de Oliveira (24 créditos),
Dalzemira Anselmo da Silva Souza (25 créditos) e Luciana Pereira da Silva (24 créditos). De
acordo com o regimento do PPGFAP podem ser validados até 12 créditos para o curso de
mestrado e 24 créditos para o curso de doutorado, desde que em até três anos após a conclusão
da disciplina. Por este motivo, foi encaminhada para apreciação a não aprovação da solicitação
de Ariane Saldanha de Oliveira, a aprovação de apenas três créditos para Dalzemira Anselmo
da Silva Souza, cursados em 2017/2, a aprovação de validação parcial de 19 créditos solicitada
por Amanda Angélica Carmes (foi excluída a solicitação de validação da disciplina
ECO3400000 – Estatística Básica, devido à nota C obtida pela aluna) e a validação integral de
24 créditos solicitada por Luciana Pereira da Silva e de três créditos solicitada por Julian
Henrique Carlotto de Andrade. A aprovação do colegiado delegado foi unânime. 7- Apreciação
sobre proposta da 4a. edição do Encontro de Inverno do PPGFAP. O professor Pedro
passou a palavra aos representantes discentes, que apresentaram proposta para o evento, que foi
planejado para acontecer entre os dias 23 e 24 de julho de 2018, com abertura das inscrições dia
18 de junho, por meio da compra de copo ou caneca por valor simbólico, para evitar
desistências de última hora e financiar coffee breaks aos participantes. A programação
apresentada foi aprovada por unanimidade. 8- Avaliação de disciplina. A professora Suzana
leu parecer elaborado pela profa. Mayara Caddah, compilado a partir de avaliação anônima da
disciplina FAP 410028-Biologia Estrutural, de 2018/1. De acordo com o parecer, a nova
estrutura da disciplina, que teve aulas concentradas durante uma semana no Parque Municipal
da Lagoa do Peri, foi muito bem recebida pelos alunos, pois integrou atividades de coleta, aulas
teóricas e de laboratório de uma maneira bastante coesa. Os professores e colaboradores da
disciplina foram bem avaliados tanto nos sentidos formais quanto de cordialidade e
receptividade. Assim, pela avaliação geral, pode-se concluir que este novo formato deve ser
incentivado. Algumas questões pontuais foram levantadas pelos alunos, e merecem ser
observadas na ocasião de preparação de uma nova edição, como a necessidade de mais lupas e
microscópios, e de maior qualidade e uma possível alteração da ordem das aulas. Por fim, vale
mencionar que a única nota com média abaixo de 4 (na escala de 1-5 da avaliação) ficou com o
quesito “adequação do aprofundamento teórico”, aparentemente um ponto fraco das disciplinas
obrigatórias em geral, que vem se repetindo nas últimas avaliações. Seguiu à leitura do parecer
uma breve discussão sobre o formato das disciplinas, a postura profissional dos estudantes e
algumas sugestões de atividades de aprendizagem ativa por meio da leitura de artigos. 9Apreciação de relatórios (item A) dos discentes 2017/1. O prof. Pedro apresentou um balanço
dos relatórios parciais dos alunos de mestrado ingressantes em 2017/1. Quanto ao andamento,
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os projetos parecer estar bem encaminhados, com pequenos atrasos em um ou outro item.
Algumas sugestões de melhorias apontadas pelos alunos precisam ser adotadas urgentemente,
como a divulgação do elenco de disciplinas com maior antecedência e a divulgação mais ágil
das notas obtidas em disciplinas cursadas. Para atender à primeira sugestão, pretende-se
estipular como prazo máximo para envio do planejamento de disciplinas pelos professores o dia
30/05 para o segundo semestre letivo e o dia 30/11 para o primeiro semestre letivo de cada ano.
O prof. Pedro relatou que o site do PPGFAP já conta com a lista das disciplinas obrigatórias e
eletivas, com as respectivas ementas. O relato do prof. Pedro, sobre os relatórios parciais, foi
aprovado por unanimidade. INFORMES: 1- O prof. Pedro informou que a comissão de seleção
deve começar a se reunir para elaborar novo edital para seleção de doutorandos no meio do ano
(previsão de lançamento do edital ainda em maio). 2- Pedro ainda informou que a comissão de
apoio financeiro irá se reunir em breve para elaboração de proposta de uso dos recursos
PROAP/PNPD, e que a UFSC pode oferecer contrapartida para participação de alunos em
eventos científicos, desde que com a apresentação de trabalho. A representante discente
Luciana indicou que este apoio é de, no máximo, R$ 1.000,00. 3- Natália informou o PROCAD
promoverá disciplina sobre Etnobotânica, oferecida pela UNESP de Botucatu, de 10/07 até
30/07, a ser realizada no Acre, com possibilidade de financiamento aos alunos do PPGFAP.
Não havendo mais nada a tratar, o professor Pedro encerrou a reunião às 12h00. Eu, Pedro
Fiaschi, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo professor Pedro
Fiaschi. Florianópolis, dia três do mês de maio de dois mil e dezoito.
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