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ATA DA 60ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO
PPG EM AGRONOMIA – AGRICULTURA E AMBIENTE/UFSM-FW.
1

Às nove horas do dia cinco de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se, de forma

2

remota, via Google Meet, os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em

3

Agronomia – Agricultura e Ambiente da Universidade Federal de Santa Maria Campus

4

Frederico Westphalen. Acessaram a sala de reunião virtual os docentes Volmir Sergio

5

Marchioro - Coordenador Substituto (Presidente); Braulio Otomar Caron e Claudir José

6

Basso – representantes titulares dos docentes; Ricardo Bauer Pilla - representante titular

7

dos discentes e Matheus Milani Pretto - representante suplente dos discentes sob a

8

presidência do primeiro e secretaria de Valdecir José dos Santos, para tratarem dos

9

assuntos a seguir: 1) Homologação do Edital de Seleção para ingresso no primeiro

10

semestre de 2021 (ingresso para maio de 2021); 2) Aprovação do Ranqueamento 2021 e

11

da distribuição de bolsas; 3) Aprovação do Planejamento Estratégico do Programa

12

(PEP/PPGAAA); 4) Aprovação do Plano de Autoavaliação do Programa; 5) Aprovação

13

de Planos de Docência Orientada e 6) Assuntos gerais. Como convidados, estiveram

14

presentes os docentes Rafaelo Balbinot e Rômulo Trevisan e a Técnica-administrativa

15

em Educação (TAE) Fernanda Buriol. Os membros do colegiado Marcos Toebe e Stela

16

Maris Kulczinski justificaram a ausência por estarem em férias. Inicialmente, o

17

Presidente cumprimentou os presentes, deu por aberta a sessão e fez leitura da pauta da

18

reunião, solicitou a inclusão das pautas “6) Aprovação da solicitação de aproveitamento

19

de teste de suficiência” e “7) Mudanças nas formas de aprovação das atas do colegiado”,

20

ficando Assuntos gerais como 8º assunto de pauta. Fernanda Buriol justificou a inclusão

21

da pauta “Mudanças nas formas de aprovação das atas do colegiado”. Após alterações na

22

pauta, posta em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para a

23

pauta “Homologação do Edital de Seleção para ingresso no primeiro semestre de 2021”,

24

o professor Volmir esclareceu ser o edital normal referente ao primeiro semestre de

25

2021. O professor Braulio lembrou a todos da importância de selecionar candidatos

26

devidamente comprometidos com a pós-graduação, pois o programa é obrigado a

27

chamar candidatos classificados como suplentes até completar o quadro de vagas. Após

28

esclarecimentos de dúvidas dos membros do colegiado, o edital foi aprovado por

29

unanimidade, com a definição de dez (15) vagas, assim distribuídas: Linha de pesquisa-

30

Recursos agrícolas nos sistemas de produção: Antônio Luis Santi (1 vaga); Diecson Ruy

31

Orsolin da Silva (2 vaga); Marcelo Silveira de Farias (1 vaga); Rodrigo Ferreira da Silva
1

``

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Campus Frederico Westphalen
Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Agricultura e Ambiente

32

(1 vaga); Stela Maris Kuczynski (1 vaga) e Vanderlei Rodrigues da Silva (1 vaga). Linha

33

de pesquisa- Tecnologia, melhoramento e a relação com o ambiente em sistemas de

34

produção: Braulio Otomar Caron (1 vaga), Claudir José Basso (1 vaga), Denise Schmidt

35

(1 vaga), Marcos Toebe (2 vaga), Rafaelo Balbinot (1 vaga), Rômulo Trevisan (1 vaga) e

36

Volmir Sergio Marchioro (1 vaga). Quanto a pauta ‘2) Aprovação do Ranqueamento

37

2021 e da distribuição de bolsas’ o professor Volmir leu ranqueamento, conferido e

38

aprovado pela Comissão de bolsas do programa e salientou a necessidade de elaboração

39

de uma planilha de avaliação com pontos específicos do programa, explicou também

40

que a Comissão de bolsas definiu parâmetros para a entrega da ficha de avaliação, caso

41

houvesse problemas no preenchimento a comissão devolve e da 24h para as referidas

42

correções. O professor Braulio disse que caso haja problemas na lista, poderia a

43

Comissão de bolsas, desclassificar o docente e coloca-lo no final do ranqueamento.

44

Posto o Ranquamento docente PPGAAA 2021 em regime de aprovação e aprovado com

45

a seguinte redação: 1º Braulio Otomar Caron (471,2 pontos) 2ª Denise Schmidt (320,6

46

pontos), 3º Antônio Luis Santi (188,0 pontos), 4º Rodrigo Ferreira da Silva (176,2 4

47

pontos), 5º Claudir José Basso (161,9 pontos), 6º Marcos Toebe (159,9 6 pontos), 7º

48

Volmir Sergio Marchioro (155,0 pontos), 8ª Stela Maris Kulczynski (111,1 pontos), 9º

49

Marcelo Silveira de Farias (105,6 pontos), 10º Diecson Ruy Orsolin da Silva (89,7

50

pontos), 11º Vanderlei Rodrigues da Silva (79,7 pontos), 12º Rafaelo Balbinot (73,0

51

pontos) e 13º Rômulo Trevisan (67,2 pontos). Passando para a pauta 3) Aprovação do

52

Planejamento Estratégico do Programa (PEP/PPGAAA) o professor Volmir apresentou o

53

PEP elaborado pelo Grupo de Trabalho do PPGAAA (GT/PPGAAA), esclarecendo a

54

importância de aprovação do mesmo em função de mudanças recentes na Plataforma

55

Sucupira que exigem a existência deste documento no programa. O professor Rafaelo:

56

solicitou uma alteração no objetivo específico nº 2, incluindo se o texto “Promover o

57

estudo dos recursos e produtos florestais e de sistemas agroflorestais...”. O professor

58

Braulio solicitou inclusão do objetivo específico: “Promover inovação tecnológica em

59

parceria com empresas privadas (PPPs) e com a sociedade.”, solicitando também a

60

inclusão como ponto forte na matriz (SWOT) e concordando com os objetivos

61

estratégicos e metas do programa. Após alterações no documento “Planejamento

62

Estratégico do Programa (PEP/PPGAAA) foi posto em aprovação e aprovado por

63

unanimidade. Na pauta ‘4) Aprovação do Plano de Autoavaliação do Programa’ o

64

professor Volmir explicou e apresentou o documento. Valdecir explicou as necessidades
2
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65

de aprovação do PEP e Autoavaliação, pois são documentos que se complementam e são

66

necessários à Plataforma Sucupira e para o planejamento de tomada de decisões para o

67

futuro do programa. Braulio solicitou que ao incluir o questionário de avaliação de

68

disciplinas, ete deve estar de acordo com a pós-graduação, o professor Volmir explicou

69

que este não está incluído ainda no Plano de Autoavaliação, mas que a ideia é

70

implementar o mesmo questionário da graduação para disciplinas do PPGAAA, assim a

71

autoavaliação deverá ser efetuada anualmente, com avaliação de disciplinas

72

semestralmente. Fernanda se predispôs à buscar junto a CSA e o CPD a implementação

73

da avaliação das disciplinas do PPGAAA e lembrou que, dependendo do questionário há

74

a necessidade de passar em uma comissão de ética. Posto em votação o Plano de

75

Autoavaliação do PPGAAA, o qual foi aprovado por unanimidade. Passando para a

76

pauta ‘5) Aprovação de Planos de Docência Orientada’ foi aprovado os Planos de

77

Docência Orientada I de: Anderson Chuquel Mello, Luís Antônio Klein, Marina Luiza

78

Cuchi e Sinara Barros. Também foi aprovado os Planos de Docência Orientada II de:

79

Alencar Zachi da Fonseca, Daiane Sartori Andreola, Gabriela de Barros e Matheus

80

Milani Pretto. Quanto a pauta ‘6) Aprovação da solicitação de aproveitamento de teste

81

de suficiência’ foi aprovado a solicitação de aproveitamento do teste de suficiência do

82

aluno Matheus Milani Pretto (202060367), realizado da Universidade Federal de Santa

83

Catarina (UFSC) em 27 de janeiro de 2021, o qual obteve nota dez (10,0). Prosseguindo

84

para a pauta ‘7) Mudanças nas formas de aprovação das atas do colegiado’, o professor

85

Volmir passou a palavra para a TAE Fernanda Buriol, para comentar sobre a alteração da

86

forma de aprovação das atas. Fernanda falou que participou de um curso do DAG, no

87

qual explicaram que as atas para serem aprovadas, depois de redigidas, podem ser

88

enviadas por e-mail aos participantes da reunião, para possíveis correções e depois ser

89

enviada para assinaturas no PEN-SIE, pelo processo “Homologação de Ata”, não

90

precisando mais serem aprovadas em uma próxima reunião do Colegiado. Os presentes

91

concordaram com a nova forma e ficou combinado que após a ata enviada por e-mail, os

92

presentes na reunião terão dois dias úteis para correções, após esse período, a ata será

93

enviada para assinaturas no PEN-SIE. Colocada em votação, a pauta foi aprovada por

94

unanimidade. Em ‘Assuntos gerais’ o professor Volmir: Salientou a importância de

95

buscar professor colaborador para o programa, o qual encontra-se sem professor

96

colaborador. Informou também a necessidade de inclusão do programa em redes sociais.

97

A TAE Fernanda informou possuir um pouco de conhecimento nesta questão e se propôs
3
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98

em trabalhar na inserção do programa em redes sociais. Rafaelo chamou atenção a falta

99

de demanda por vagas da pós-graduação, vê a necessidade para readequação dos

100

programas de pós-graduação a realidade atual, tendo como aternativa a utilização da

101

Autoavaliação e o Planejamento Estratégico para modernizar o programa. O Prof

102

Braulio, atual Diretor do Campus UFSM-FW, comentou da assertiva na locação da TAE

103

Fernanda para a SUPG a qual está sendo de suma importância para atender demandas

104

dos cursos atendidos. Assim o professor Volmir complementou a questão pela

105

necessidade de promover a visualização e a divulgação do PPGAAA. O professor

106

Braulio informou que sua orientada Tagliane Eloíse Walker, não tem respondido a

107

inúmeras tentativas de contato desde o dia 09 de fevereiro de 2021, informou também

108

que a mesma está com os dados prontos. Solicitou que a coordenação entre em contato

109

com a mesma para ver o que está acontecendo bem como que a mesma entre em contato

110

com o orientador e que seja informada que ela deve defender até 31 de maio do corrente

111

ano. Braulio também informou que enviou formulário para lançamento de cinco

112

cultivares de cana do programa e que a Reitoria pretende fazer um evento de lançamento

113

das cultivares. Ainda informou que como direção do Campus UFSM-FW está

114

trabalhando para terminar as infraestruturas do prédio novo, rede lógica e três (3) suiters,

115

ainda sem wi-fi, que está em planejamento para todo o Campus. Também estão

116

promovendo a divulgação com um programa mensal sobre educação (40 minutos de

117

rádio), com o objetivo de promover a visibilidade do campus. Braulio disse também que

118

em conversa com o Reitor foi informado que pelo menos cinco (5) IFEs estão sofrendo

119

auditorias da ACGU para saber como funcionou as IFEs em 2020 sendo necessário a

120

realização de relatórios de atividades. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por

121

encerrada a sessão às 11 horas e 17 minutos. Para constar, eu, Valdecir José dos Santos,

122

lavrei a presente Ata, que será assinada eletronicamente por mim e pelos membros deste

123

Colegiado que se fizeram presentes na reunião on-line. Frederico Westphalen, cinco de

124

março de 2021.
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