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Aos nove  dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às treze horas da tarde, reuniu-se nas
dependências do Departamento de Fitossanidade o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Fitossanidade, com a presença dos Professores: Moises João Zotti (Presidente), Daniel Bernardi,
Jerônimo  Vieira  de  Araújo  Filho  e  Luis  Antonio  de  Avila,  o  representante  discente  Cristiano
Piasecki justificou a sua ausência e sua substituta Adriane Fonseca também justificou sua ausência.
Inicialmente foi colocada em apreciação e aprovada a pauta da reunião com as seguintes pautas:
ITEM UM – Aprovação da ata anterior (09/2017). A ata 09/2017 já havia sido aprovada por
unanimidade no final da última reunião. ITEM DOIS – Homologação de teses e dissertações. As
dissertações de Julia Pelegrineli  Fasolin e Daniele de Brum foram aprovadas por unanimidade.
ITEM TRÊS – Pedido de prorrogação de Fernanda Appel  Muller.  A aluna  submeteu  para
apreciação do colegiado do PPGFs um documento assinado por ela e seu orientador, solicitando
prorrogação da defesa de sua tese de Doutorado em dois mês. A justificativa apresentada foi a
mudança de projeto de Doutorado. O colegiado concordou por unanimidade e salientou que o prazo
final para defesa passa de 02/2018 para 04/2018. O professor Edinalvo Rabaioli Camargo entregou
duas solicitações de prorrogação de 6 meses de dois estudantes de mestrado: Marcos Tomazzeti e
Raul  Andres  Cordova.  Para  ambos  estudantes  a  justificativa  foi  a  repetição de  experimentos  a
campo, e o aguardo na instalação de equipamentos para quantificação de herbicidas. O colegiado
aprovou por unanimidade, sendo que o prazo máximo para defesa da dissertação passa de 02/2018
para 08/2018. As prorrogações concedidas serão sem bolsa.  ITEM QUATRO – Calendário e
oferta de disciplinas para 01/2018: O calendário foi apreciado e aprovado por unanimidade. A
grade de disciplinas foi analisada pelos representantes do colegiado e aprovada com exceção da
oferta  da  disciplina  de  Taxonomia  de  insetos  de  importância  agrícola  (208105)  que  esta  sem
professor pela aposentaria do Professor Alci Enimar Loeck. Para esta disciplina será discutida na
área de Entomologia a viabilidade de oferta ou não. O Prof. Jeronimo relatou sobre a necessidade
de  reavaliar  as  disciplinas  de  domínio  contexto  considerando  a  atual  situação  do  curso  e  o
planejamento futuro. Os professores Jerônimo e Daniel relataram sobre a dificuldade de encontrar
avaliadores  para  a  disciplina  de  seminários.  Relataram  ainda  sobre  a  necessidade  de  um
comprometimento maior de todos os professores no sentido de atuarem como avaliadores quando
convocados. Para o semestre 2018/01 o professor Luis Antonio de Avila e Daniel Bernardi irão
atuar  como  colaboradores  do  Professor  Jerônimo  Vieira  de  Araújo  Filho  que  irá  coordenar  a
disciplina de Seminários. O Professor Moises Joao Zotti fará um apelo a todos os professores do
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PPGFs para que participem e atuem como avaliadores na disciplina de Seminários. ITEM CINCO
- Encaminhamento de projetos de pesquisa PPGFs: O professor Moisés Zotti colocou sobre a
necessidade  de  encaminhamento  dos  projetos  para  avaliadores.  Ficou  acertado  entre  os
representantes de área decidirem para que revisor cada projetos será enviado. Ainda foi explanado
que com o novo regimento do PPGFs os projetos serão defendidos mediante a uma banca sendo
neste tempo dispensados do envio para revisores. ITEM SEIS – Edital seleção PNPD 2018 – O
professor  Moises  relatou  sobre  a  abertura  do  edital  de  seleção  e  solicitou  que  o  colegiado  de
maneira conjunta sugerisse nomes para compor a banca de seleção que ocorrerá entre os dias 19/02
e 02/03.  Foi  definido que a  banca será  composta  pelos  Professores  Moises  Zotti,  Cesar  Bauer
Gomes  e  André  Andres.  ITEM SETE –  Edital  seleção  Doutorado  Sanduíche:  O  professor
Moises relatou sobre o resultado da seleção interna para doutorado sanduíche no exterior, conforme
Edital 47/2017 (CAPES) e Edital PDSE/2018 (PPGFS). Os alunos selecionados foram os seguintes:
Lais  Tessari  Perboni  (8,92),  Cristiano  Piasecki  (7,77)  e  Fernanda  Cassiane  Caratti  (7,08).  Os
estudantes Paulo Cesar  Pazdiora e  Marcus Fipke tiverem as inscrições indeferidas por falta  de
documentação.  O  colegiado  aprovou  por  unanimidade  os  resultados.  Como  indicação  para  a
PRPPGI foi decidido que o PPGFs enviará um pedido para 3 cotas de um ano cada, para fins de
remanejamento no final da seleção pela PRPPGI. O Professor Moises salientou que segundo e-mail
enviada pela Tania Machado, fica garantido ao PPGFs apenas uma cota de doze meses que será
destinado  a  estudante  Lais  Tessari  Perboni,  as  demais  cotas  solicitadas  dependera  do
remanejamento entre PPGs.  O professor Moises ainda lembrou que a banca de seleção interna
conclui que todos os três estudantes indicados necessitariam de no mínimo um ano de atividades no
exterior para completarem a pesquisa, conforme descrito por eles no plano de trabalho enviado.
Fica, desta forma impossibilitado o compartilhamento da mesma cota por dois estudantes. ITEM
OITO  –  PROEX.  O  professor  Moises  apresentou  ao  colegiado  o  Ofício  Circular  3/2018-
CEX/CGSI/DPB/CAPES tendo como assunto, convite para ingresso no Programa de Excelência
Acadêmica – PROEX. ITEM NOVE – Tese Gustavo Storch: O Professor Moises relatou sobre
e-mail  recebido  pelo  ex-doutorando  do  PPGFs  Gustavo  Storch  solicitando  o  seu  Diploma  de
Doutorado. O estudante defendeu sua tese há mais de 10 anos e em buscas realizadas pelo Prof.
Moises no DFs, FAEM e PRPPG não foram encontrados documentos que atestem a sua defesa,
homologação e ou Diploma. Desta forma, ficou acertado que será realizada uma busca nas atas do
DFs no sentido de verificar a homologação e titulação do referido estudante, e se for o caso a
solicitação do diploma. ITEM DEZ – Assuntos gerais. O professor Luis Antonio de Avila relatou
que  esteve  recentemente  na  WSSA  anual  meeting  apresentado  a  pesquisa  de  seu  grupo.  Na
oportunidade, em conversa com pesquisadores do USDA, relataram sobre a alta disponibilidade de
recursos  financeiros  e  a  falta  de  recursos  humanos.  Ainda,  o  professor  Luis  salientou  sobre  a
possibilidade  do  USDA de  lançar  editais  para  captação  de  recursos  humanos,  sendo esta  uma
oportunidade para qualificação e pesquisas conjuntas de professores e estudantes do PPGFs. Ainda,
o Professor Luis sugeriu que convidássemos o Professor Maximiliano Cenci do PPGO para proferir
uma palestra sobre a manutenção do PPGO com conceito 6. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada, e para constar lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos
demais membros devidamente assinada. Moises João Zotti. Pelotas, nove de Fevereiro de 2017.

Documento	assinado	eletronicamente	por	MOISES	JOAO	ZOTTI,	Professor	do	Magistério
Superior/Auxiliar,	em	27/02/2018,	às	11:35,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	DANIEL	BERNARDI,	Chefe	de	Departamento,	em
27/02/2018,	às	11:56,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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Documento	assinado	eletronicamente	por	LUIS	ANTONIO	DE	AVILA,	Professor	do	Magistério

Superior/Assoc./Tit.,	em	27/02/2018,	às	11:59,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	JERONIMO	VIEIRA	DE	ARAUJO	FILHO,	Professor
do	Magistério	Superior/Auxiliar,	em	28/02/2018,	às	08:51,	conforme	horário	oficial	de
Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hJp://sei.ufpel.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	0060261	e	o	código	CRC	B3A17841.

Referência:	Processo	nº	23110.004202/2018-16 SEI	nº	0060261
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