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Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, 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.
Foram discutidos os seguintes assuntos: ITEM UM – Disciplina de estatística no PPGFs. Foram
debatidas possibilidades e oportunidades para a realização de uma disciplina de estatística que
contemple as necessidades dos estudantes do PPGFS. Para tanto, foi solicitada a disponibilidade do
professor Dr. Willian Silva Barros em organizar uma disciplina compatível com as necessidades. O
professor Willian participou da reunião do colegiado e explanou sobre as possibilidades, inclusive da
possibilidade de os estudantes do PPGFS poderem cursar a referida disciplina juntamente ao PPG da
Fisiologia. Mais detalhes ficaram de serem discutidos e acertados em conjunto entre a coordenação do
PPGFS e do PPG Fisiologia. ITEM DOIS – Calendário 2018/02. O coordenador do PPGFS, professor
Moisés Zotti apresentou sugestões de datas para o calendário. O calendário foi aprovado por
unanimidade. ITEM TRÊS – Resultado Aptidão para orientação. Os resultados foram apreciados
pelo colegiado e todos os professores do PPG estão aptos para orientação . ITEM QUATRO – Pedido
discente Maurício Sangiogo. A solicitação do discente Maurício foi apreciada e discutida. O regente da
disciplina de seminários na época, professor Dr. Moisés Zotti, apresentou as listas de chamada que
confirmam que o discente havia três presenças a menos do mínimo necessário, no qual foi considerado
infrequente, e por este motivo, foi reprovado na disciplina. A solução encontrada foi que será necessário
que o discente participe de três seminários no PPGFS (2018/01) para normalizar sua situação. ITEM
CINCO – Assuntos Gerais. O professor Moises comentou sobre a saída do professor Flávio Mello para
período sabático e com isso o Professor Daniel Bernardi ficará como membro titular do colegiado
PPGFS. 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, 20 de julho de 2018.   

 

Documento	assinado	eletronicamente	por	MOISES	JOAO	ZOTTI,	Coordenador	de	Curso	de	Pós-
Graduação,	Programa	de	Pós-Graduação	em	Fitossanidade,	em	10/10/2018,	às	13:34,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8
de	outubro	de	2015.

SEI/UFPel - 0308871 - Ata de Reunião https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

1 of 2 16/10/18, 09:30



Documento	assinado	eletronicamente	por	DANIEL	BERNARDI,	Professor	do	Magistério
Superior/Auxiliar,	em	10/10/2018,	às	13:52,	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	10/10/2018,	às	16:16,	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	15/10/2018,	às	08:41,	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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