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Aos oito dias do mês de abril do ano de 2019, reuniu-se nas dependências do Departamento de
Fitossanidade o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade, com a presença dos
Professores Edinalvo Rabaioli Camargo (Presidente em exercício), Jerônimo Vieira de Araújo Filho,
Luis Antonio de Avila e Daniel Bernardi, e da representante discente Adriane da Fonseca Duarte.
Antes do início dos trabalhos foi avaliado a ordem do dia sendo incluindo após a aprovação do
colegiado os itens 14, 15 e 16. Também foi alterada a ordem em relação a convocação, ficando
conforme segue: 1. Calendário 2019/01: O professor Uemerson havia solicitado por e-mail a
alteração do período das disciplinas concentradas tendo em vista feriados que ocorrem na datas
definidas anteriormente. O Prof. Daniel Bernardi complementou que a alteração favorecia as
atividades da disciplina Taxonomia de Insetos de Importância Agrícola. Foi proposto manter o período
inicial de 15 a 19 de abril e alterar o segundo período para 24 a 28 de junho de dois mil e dezenove. O
Prof. Jerônimo pediu para consultar colega da área que também possui disciplina concentrada no
primeiro semestre de 2019. Ficou acordado que seria dado encaminhamento por e-mail após retorno
do Prof. Jerônimo. 2. Criação de uma área de concentração em Crop Protection: O
professor Edinalvo colocou para apreciação o tema que foi discutido no colegiado em 2018 durante a
elaboração do "Vision 2030", sendo um dos itens da fase de implementação. Após os representantes
das áreas justificaram seus votos pela aprovação. A representante discente Adriane da Fonseca Duarte
colocou que os discentes gostariam de maiores detalhes sobre a demanda, ficando a aprovação
unanime condicionada a uma reunião com os alunos juntamente com a coordenação do programa 3.
Exigência de inglês no ingresso - TOELF: O professor Edinalvo colocou em apreciação o ponto que
foi rejeitado por unanimidade no momento atual. 4. Créditos para publicação de artigos A1 e A2
durante o doutorado: O professor Edinalvo colocou em apreciação a demanda que foi trazida pelo
representante discente durante a elaboração do "Vision 2030". Após discussão entre os representantes
das áreas a proposta original, que condicionava que o artigo fosse produzido e publicado com a
condução dos trabalhos de doutorado do aluno e, tivesse o estudante como autor principal, foi
rejeitada. A representante discente colocou que os discentes gostariam de maiores detalhes sobre a
demanda. Foi dado encaminhamento a uma nova proposta considerando que os alunos do PPGFs
possam usar dados de suas dissertações para elaboração de artigos A1 (valendo 4 créditos) e A2
(valendo 2 créditos), sendo essa demanda aprovada. Inicialmente a proposta foi aprovada na condição
de ser no máximo 1 artigo, mas uma normativa com detalhes deverá ser elaborada. Novamente
um diálogo com os alunos será realizado para esclarecer dúvidas. 5. Exigência de artigo aceito para
defesa: O professor Edinalvo colocou em apreciação o ponto que foi rejeitado. Com isso, foi
proposto, para ser consultada nas áreas, a exigência de submissão de artigo (>B1) para a
encaminhamento dos documentos de defesa, sendo necessário 2 artigos submetidos para doutorado e 1
submetido para mestrado. A submissão deverá ser comprovada juntamente com anuência do
orientador. 6. Ajuste na qualificação: O Professor Edinalvo colocou em apreciação para incluir na
normativa de qualificação do programa a exigência de submissão para banca examinadora de dados
preliminares que serão apresentados no dia da prova oral. Ficou definido que serão sugeridos ajustes
na normativa e circulados entre os conselheiros para alinhamento e aprovação final. 7. Criação de um
comitê de relações institucionais: O professor Edinalvo colocou em apreciação a criação de um
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comitê que visa melhorar as relações intra e interinstitucional do programa.  Os membros deste
colegiado ficaram de fazer um levantamento de nomes para o referido comitê com sugestão de
convidar pesquisadores da Embrapa e professores do programa que possam auxiliar nesta ações, como
por exemplo, o Dinter que está se desenhando com a Universidad Estatal de Bolivar. 8. Renovação
das estagiárias: O professor Edinalvo relatou que as duas estagiárias que atendem o PPGFs vem
sendo suportadas financeiramente com recurso de projeto da Herbologia. Foi reforçado a importância
de se manter o vínculo de pelo menos um estagiário para auxiliar o programa na área de divulgação do
programa. Após discussão entre os membros ficou definido que será mantida uma bolsa, sendo que o
estagiário continuará sendo pago com recurso de projeto da Herbologia e o valor referente ao ano da
bolsa será repassado do PROEX do Programa para a cota do Prof. Edinalvo que bancará a bolsa dos
alunos via projeto da FDMS. A representante discente Adriane da Fonseca Duarte solicitou maior
acesso as estagiárias para troca de informações e ficou definido as demandas de comunicação devem
chegar as estagiárias via docentes. 9. Evento PPGFs 20 anos: O professor Luis Avila relatou a
programação preliminar que vem sendo discutida  para uma série de eventos que estão sendo
planejados para 2019 em comemoração aos 20 anos do PPGFs. Após relato ficou definido entre os
membros deste colegiado que serão feitas tratativas para que a primeira atividade que inauguraria as
comemorações seja realizada na primeira semana do segundo semestre de dois mil e dezenove. 10.
Visita Universidad Estatal de Bolivar: O professor Edinalvo Rabaioli Camargo colocou em
apreciação a carta apresentada pelo professor Moises João Zotti relatando a sua visita na Universidad
Estatal de Bolivar (UEB) que se deu no período de onze de março de dois mil e dezenove a treze de
março de dois mil e dezenove. A visita foi realizada para assinatura de um Protocolo de
Intenções entre as instituições e também para avaliar as condições locais para encaminhamento de um
convênio para realização de um DINTER, que é um doutorado interinstitucional. O documento
destaca a plena capacidade de equipamentos alocados na Universidade e, ainda, a demanda da UEB
para auxílio de professores do programa na abertura de mestrado em fitossanidade naquela
Universidade. A questão do Dinter já havia sido discutida no PPGFs, sendo o auxílio na
implementação do mestrado uma pauta nova. Ficou definido pelo colegiado a necessidade de uma
reunião com o professores do programa para encaminhar tanto a questão do DINTER como o auxílio
ao mestrado na UEB. 11. Homologação de teses e dissertações: O professor Edinalvo colocou em
apreciação a homologação das teses de Fernanda Appel Muller, Joanei Cechin, Leonard Bonilha
Piveta e Priscila Rossatto Meneses, e as dissertações de Jéssica Rodrigues Garcia e Margareth Divers.
Foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado do programa. 12. Pedidos de prorrogação: O
professor Edinalvo colocou em apreciação a prorrogação das defesas de teses de Vinícius Soares
Sturza, Marlon Ouriques Bastiani, Naymã Pinto Dias e Monique Bezerra Nascimento, e as
dissertações de Andressa Pitol, Francisco de Assis Pujol Goulart, Gizele Zabot, Caroline Nemitz,
Bruna Christofari Ceolin e Juliano Gazola. Foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado do
programa. 13. Edital PNPD: O professor Edinalvo relatou que o Edital PNPD 2019 finalmente foi
publicado. Solicitou que as áreas atendam as demandas de definição de perfil/supervisor para que não
ocorra atrasos na seleção e necessidade de prorrogação de bolsistas vigentes para prazo além do
estipulado. Sendo assim, colocou para apreciação que a definição do perfil/supervisor deve ocorrer no
mês de janeiro, sendo está aprovada pelos presentes. Foi relatado ainda a necessidade do processo de
avaliação da renovação do atual bolsista da Entomologia, que deverá acontecer o quanto antes. 14.
Capes OEA: O professor Edinalvo coloca em apreciação o pedido da CRInter sobre oferta de bolsa
para o Programa de Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB para que seja definida o quantitativo de
mestrandos e doutorandos que serão selecionados para o PPGFS. Ficou aprovado pelos membros
deste colegiado que serão ofertadas duas vagas para mestrado e uma para doutorando para ingresso
em 2020/1. 15. PROEX: O professor Edinalvo relata que o recurso para este ano de dois mil e
dezenove será o mesmo do ano passado e deverá ser implementado em breve. Foi sugerido pelo
professor Avila uma comissão para avaliar o IPD e aptidão para orientação. Após discussão foram
levantados nomes dos professores Luis Antonio de Avila, Jerônimo Vieira de Araújo Filho e Daniel
Bernardi para compor a comissão. 16. Projeto Deise Cagliari: O professor Edinalvo colocou em
apreciação o projeto da discente Deise Cagliari que será usado para atividades de treinamento fora do
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programa por um período de um mês. Foi aprovado por unanimidade pelos membros deste
colegiado. 17. Assuntos Gerais: O professor Edinalvo relatou o pedido de dispensa da disciplina de
Estatística Experimental II da discente Andrea Elizabeth Roman Ramos, ficando indeferida pelos
membros deste colegiado no momento, por falta de dados de documentação que comprovem a
aprovação. A representante discente Adriane da Fonseca Duarte solicitou que se coloque no site do
programa as teses e dissertações para consulta em forma eletrônica. Os membros ficaram de apreciar a
possibilidade e viabilidade da demanda. A representante discente Adriane da Fonseca Duarte solicitou
que seja revisada a grade de disciplinas do programa para que sejam ofertadas mais disciplinas. Os
membros deste colegiado irão fazer o estudo e levantamento do que tange as disciplinas
(obrigatoriedade, regência, carga horária, seminários) em um momento oportuno. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Marcelo Frio
Marins, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento	assinado	eletronicamente	por	EDINALVO	RABAIOLI	CAMARGO,	Professor	do
Magistério	Superior/Adjunto,	em	23/04/2019,	às	09:50,	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	23/04/2019,	às	14:13,	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	14/05/2019,	às	16:22,	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	17/05/2019,	às	22:12,	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	0497017	e	o	código	CRC	E1009BFE.

Referência:	Processo	nº	23110.011706/2019-73 SEI	nº	0497017
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