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Aos treze dias do mês de julho 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, Luis
Antonio de Avila, Daniel Bernardi e o representante discente Cristiano Piasecki. Estavam em pauta
os seguintes assunto: ITEM UM: Aprovação da Ata anterior: A ata 05/2018 já havia sido
aprovada e assinado no sistema SEI, desta forma passou-se para o seguinte assunto em pauta. ITEM
DOIS – Homologação teses e dissertações (Jonas Rodrigo Henckes, Morgana Mattiello Baldin).
O professor Moisés Zotti relatou que conferiu o material entregue à secretaria do PPGFS e que os
mesmos estão de acordo com as normas do programa. Após apreciação ambas foram aprovadas por
unanimidade.  ITEM QUATRO – Nomeação da comissão de marketing e comunicação. Foram
nomeados os seguintes professores membros da comissão Luis Ávila (presidente), Moises João
Zotti, Jerônimo Vieira de Araújo Filho, Daniel Bernardi, Edinalvo Camargo e o representante
discente Cristiano Piasecki. Ficou acordado que esta comissão terá vigência de um ano. ITEM
CINCO – Normativa PROEX. A RN 03/2010 foi alterada de acordo com as indicações aprovados
por este colegiado na reunião anterior (05/2018). Durante as discussões foram sugeridas pequenas
alterações no texto. Também foi sugerido para que o documento, após concluído, seja
disponibilizado no site e também em anexo. ITEM SEIS – Disciplinas PPGFS (Técnicas em
Fitossanidade). Pela demanda da área de fitopatologia, disciplina para deixar de ser obrigatória pois
não tem professor específico. A disciplina por conter assuntos exclusivos de fitopatologia será
alterada para Técnicas em Fitopatologia. ITEM SETE – Professor Jader Ribeiro. O professor
Moises Zotti relatou sobre o encerramento do convenio entre IFSUL e UFPel o que legaliza a
atuação do professor Jader como docente colaborador. Foi discutido entre os presentes e definido que
o convenio deve ser renovado e com isso a manutenção do docente no quadro de professores. ITEM
OITO – PVE. Foi relatado pelo Prof. Moises a aprovação, na segunda fase do edital CPG N 2/2018,
do professor Guido Armando Plaza Trujillo para compor o quadro docente do PPGFs como
pesquisador visitante estrangeiro. ITEM NOVE – Solicitação Andrisa Balbinot. O professor
Moises Zotti colocou em apreciação a solicitação da doutoranda Andrisa que possui bolsa de 36
meses apenas, faltando 12 meses para completar os 48 meses do curso. Após apreciação pelo
colegiado ficou decidido que serão concedidos os 12 meses no final do 36 mês. ITEM DEZ –
Assuntos gerais. Foi tratado da elaboração do próximo edital de  seleção do PPGFS, da organização
para as defesas de projetos de mestrado e doutorado que irão ocorrer na disciplina de seminários que
será conduzida pelo professor Jerônimo Vieira. O professor Flávio Roberto Mello Garcia estará no
período 30 de Julho de 2018 a 30 Julho de 2019 afastado para realização de sabático na University of
Florida, Estados Unidos. Neste período o suplente Professor Daniel Bernardi ficará representado o
Colegiado. 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, treze de julho de 2018.   
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Documento	assinado	eletronicamente	por	MOISES	JOAO	ZOTTI,	Professor	do	Magistério
Superior/Adjunto,	em	20/07/2018,	às	08:38,	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	LUIS	ANTONIO	DE	AVILA,	Professor	do
Magistério	Superior/Assoc./Tit.,	em	20/07/2018,	às	08:53,	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,	Professor	do	Magistério
Superior/Auxiliar,	em	20/07/2018,	às	12:35,	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	JERONIMO	VIEIRA	DE	ARAUJO	FILHO,	Professor
do	Magistério	Superior/Auxiliar,	em	24/07/2018,	às	13:47,	conforme	horário	oficial	de
Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hKp://sei.ufpel.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	0217278	e	o	código	CRC	C03C0F1E.

Referência:	Processo	nº	23110.032170/2018-49 SEI	nº	0217278
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