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No dia dois do mês de maio de dois mil e dezoito, às treze horas, 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), Jerônimo Vieira de Araújo Filho,
Edinalvo Rabaioli Camargo (representando professor Luis Avila), Flavio Roberto Mello Garcia e o
representante discente Doutorando Cristiano Piasecki. Os seguintes itens estavam na pauta: ITEM
UM: RN 01/2018 para avaliação de projetos: O professor Moisés elaborou e enviou aos membros do
colegiado a normativa que trata da defesa dos projetos de pesquisa. Após os ajustes esta foi
novamente lida e aprovada por unanimidade. ITEM DOIS: Ajustes na RN 02/2011: A elaboração
da RN 01/2018 exigiu alguns ajustes na RN 02/2011, pois a defesa dos projetos de pesquisa será na
disciplina de seminários. Estes ajustes foram aprovados por unanimidade. ITEM TRES: Edital
Professor Visitante e Visitante estrangeiro da PRPPGI (17 de abril a 31 de maio de 2018): Sobre o
referido edital foram alinhados os seguintes pontos: 1) o colegiado deliberou que os professores do
PPGFs divulgassem o edital para aqueles contatos como potencial. O professor Moises relatou sobre
a necessidade de um planejamento prévio para recepção do professor visitante no sentido de que este
tenha conforto para realização de suas atividades. Ainda o edital visa, primeiramente, a
internacionalização do PPG devendo também ser divulgado internacionalmente. 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, dois de maio de
2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	MOISES	JOAO	ZOTTI,	Professor	do	Magistério
Superior/Adjunto,	em	18/05/2018,	às	11:36,	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	EDINALVO	RABAIOLI	CAMARGO,	Professor	do
Magistério	Superior/Adjunto,	em	18/05/2018,	às	19:09,	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	FLAVIO	ROBERTO	MELLO	GARCIA,	Professor	do
Magistério	Superior/Assoc./Tit.,	em	04/06/2018,	às	10:52,	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	0148228	e	o	código	CRC	9D2012F4.
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