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ATA 03/2020 - PPGZ  1 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, foi realizada Reunião 2 
Ordinária do Colegiado do PPGZ por email com a seguinte pauta: 1) Aprovação de 3 
relatórios de pós-doutorado; 2) Mandado do coordenador/coordenador substituto do 4 
PPGZ. Participaram os docentes Clair Jorge Olivo, Gilberto Vilmar Kozloski, Leila 5 
Picolli da Silva, Rafael Lazzari e Fernando Luiz Ferreira de Quadros, o representante 6 
discente do doutorado Márcio Pilecco e do mestrado Yuri Katagiri. A reunião iniciou 7 
pela análise e aprovação dos relatórios de pós-doutorado realizados entre 2018 a 8 
2020 no PPGZ por Mariana Patrícia Mezzomo e Cláudio Antonio Pozo. A seguir foi 9 
analisada a questão do mandato da atual coordenação do PPGZ que encerra em 15 10 
e Junho de 2020. Foram consideradas duas possibilidades: realização de eleição no 11 
início de junho ou prorrogação do mandato da atual equipe na coordenação. Foi feito 12 
consulta à PRPGP e direção do CCR sobre a possibilidade de prorrogação de 13 
mandato, que informaram que não há nenhum impedimento legal, que há 14 
precedentes e que depende da decisão do Colegiado. Com base nisso e 15 
considerando o seguinte: suspenção das atividades acadêmicas presenciais e 16 
indefinições do calendário acadêmico em função da COVID-19 e conveniência de 17 
que o mandato da equipe de coordenação coincida com o período da avaliação 18 
quadrienal da CAPES, encerrando concomitantemente ao envio do relatório final na 19 
Plataforma Sucupira, o Colegiado decidiu por unanimidade prorrogar o mandado da 20 
atual equipe na coordenação até 28 de fevereiro de 2021. Nada mais havendo a 21 
tratar, o Coordenador encerrou a reunião e lavrou esta ATA que, sendo aprovada, 22 
será assinada pelos presentes. 23 
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