
 
 

RETIFICAÇÃO Nº 1, de 27 de outubro de 2016  

 
 

Retificação primeira do EDITAL Nº 03/2016 PGA/UFSC, seleção de bolsistas ao Programa Nacional de 

Pós-Doutorado – PNPD/CAPES junto ao Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PPGA).: 

 

1º - Onde se lê:  

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PGA), do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber que estão 

abertas as inscrições para a seleção de dois bolsistas ao Programa Nacional de Pós-Doutorado – 

PNPD/CAPES. 

 

Leia-se: 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PGA), do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber que estão 

abertas as inscrições para a seleção de três bolsistas ao Programa Nacional de Pós-Doutorado – 

PNPD/CAPES. 

 

2º - Onde se lê:  

 

5. Da seleção dos candidatos, critérios adotados e divulgação dos resultados: 

5.1 Serão selecionados dois candidatos, e cada orientador poderá ser contemplado com apenas um 

bolsista no âmbito deste Edital. 

 

Leia-se: 

 

5. Da seleção dos candidatos, critérios adotados e divulgação dos resultados: 

5.1 Serão selecionados três candidatos, e cada orientador poderá ser contemplado com apenas um 

bolsista no âmbito deste Edital. 

 

3º - Onde se lê:  

Tabela 1. Disponibilidade de orientadores do PGA e projetos de pesquisa e, ou, assunto disponível.  

Docentes Contato Projetos de pesquisa 
Assunto disponível para 

orientação 

Ademir 

Antonio 

Cazella 

aacazella@gmail.c

om 

- Estudo de Iniciativas de 

Descentralização de Políticas 

Públicas Voltadas ao 

Desenvolvimento Rural em 

Santa Catarina;  

- Sinergies between 

ecosystems services and 

agroecology in the Atlantic 

Forest. 

1. Análise do "não recurso" (non 

take-up) às principais políticas 

públicas de desenvolvimento rural 

da parte de segmentos da 

agricultura familiar;  

2. Relações rurais-urbanas 

vinculadas à promoção da 

agroecologia. 

Alfredo 

Celso 

Fantini 

alfredo.fantini@uf

sc.br 

1.3.1 Projeto de Pesquisa: 

Flora e fauna nativas e seus 

ecossistemas 

Ecologia e manejo de florestas 

secundárias da Mata Atlântica para 

produção de madeira 

Arcângelo arcangelo.loss@uf 1.1.1 Manejo e conservação do Dinâmica da matéria orgânica do 



Loss sc.br 

(48) 3721-5343 

solo e da água solo e agregação do solo em áreas 

com uso de plantas de cobertura e, 

ou, dejetos suínos. 

Cledimar 

Rogério 

Lourenzi 

lourenzi.c.r@ufsc.

br 

1.1.1 Manejo e conservação do 

solo e da água 

Dinâmica da matéria orgânica do 

solo e, ou, Ciclagem de nutrientes e 

contaminação de solos em 

agroecossistemas. 

Daniele 

Cristina da 

Silva 

kazama 

daniele.kazama@u

fsc.br 

1.1.2 Sistemas agroecológicos 

de produção animal e vegetal 

Manejo nutricional em sistemas de 

produção animal baseados em 

pasto. 

Jucinei José 

Comin 
j.comin@ufsc.br 

1.1.1. Manejo e conservação 

do solo 

Potencial contaminante de resíduos 

orgânicos como fonte de nutrientes 

em áreas com longo histórico de 

aplicação; e, ou, Rendimento, 

atributos químicos e físicos do solo 

e manejo de plantas espontâneas em 

sistema plantio direto 

agroecológico de cebola. 

Maria José 

Hötzel 

mjhotzel@gmail.c

om (48)37212669 

1.2.1 Comportamento animal e 

ética na produção animal 

Bem-Estar Animal – Um 

Componente Necessário para a 

Sustentabilidade da Indústria 

Leiteira Brasileira 

Oscar Rover 
oscar.rover@gmail

.com 

Diversidade social, mercados e 

políticas públicas no meio 

rural. 

Agroecologia e Circuitos de 

Comercialização de Alimentos 

Sandro Luis 

Schlindwein 

sandro.schlindwein

@ufsc.br 

2.2.2 Pensamento sistêmico 

aplicado em situações de 

complexidade 

Avaliação da dinâmica co-evolutiva 

de sistemas social-ecológicos no 

Antropoceno 

Shirley 

Kuhnen 

shirley.kuhnen@uf

sc.br 

1.1.2 Sistemas agroecológicos 

de produção animal e vegetal 

Produtos naturais no controle da 

mastite bovina. 

 

 

 

Leia-se: 

Tabela 1. Disponibilidade de orientadores do PGA e projetos de pesquisa e, ou, assunto disponível.  

Docentes Contato Projetos de pesquisa 
Assunto disponível para 

orientação 

Ademir 

Antonio 

Cazella 

aacazella@gmail.c

om 

- Estudo de Iniciativas de 

Descentralização de Políticas 

Públicas Voltadas ao 

Desenvolvimento Rural em 

Santa Catarina;  

- Sinergies between 

ecosystems services and 

agroecology in the Atlantic 

Forest. 

1. Análise do "não recurso" (non 

take-up) às principais políticas 

públicas de desenvolvimento rural 

da parte de segmentos da 

agricultura familiar;  

2. Relações rurais-urbanas 

vinculadas à promoção da 

agroecologia. 

Alfredo 

Celso 

Fantini 

alfredo.fantini@uf

sc.br 

1.3.1 Projeto de Pesquisa: 

Flora e fauna nativas e seus 

ecossistemas 

Ecologia e manejo de florestas 

secundárias da Mata Atlântica para 

produção de madeira 

Arcângelo 

Loss 

arcangelo.loss@uf

sc.br 

(48) 3721-5343 

1.1.1 Manejo e conservação do 

solo e da água 

Dinâmica da matéria orgânica do 

solo e agregação do solo em áreas 

com uso de plantas de cobertura e, 

ou, dejetos suínos. 

Cledimar lourenzi.c.r@ufsc. 1.1.1 Manejo e conservação do Dinâmica da matéria orgânica do 



Rogério 

Lourenzi 

br solo e da água solo e, ou, Ciclagem de nutrientes e 

contaminação de solos em 

agroecossistemas. 

Daniele 

Cristina da 

Silva 

kazama 

daniele.kazama@u

fsc.br 

1.1.2 Sistemas agroecológicos 

de produção animal e vegetal 

Manejo nutricional em sistemas de 

produção animal baseados em 

pasto. 

Jucinei José 

Comin 
j.comin@ufsc.br 

1.1.1. Manejo e conservação 

do solo 

Potencial contaminante de resíduos 

orgânicos como fonte de nutrientes 

em áreas com longo histórico de 

aplicação; e, ou, Rendimento, 

atributos químicos e físicos do solo 

e manejo de plantas espontâneas em 

sistema plantio direto 

agroecológico de cebola. 

Ilyas 

Siddique 

ilysid@gmail.com 

(48) 3721-5475 

1.1.2 Sistemas agroecológicos 

de produção animal e vegetal 

Diversidade funcional em 

agroflorestas; funções ecológicas, 

econômicas e sociais das 

agroflorestas 

Maria José 

Hötzel 

mjhotzel@gmail.c

om (48)37212669 

1.2.1 Comportamento animal e 

ética na produção animal 

Bem-Estar Animal – Um 

Componente Necessário para a 

Sustentabilidade da Indústria 

Leiteira Brasileira 

Oscar Rover 
oscar.rover@gmail

.com 

Diversidade social, mercados e 

políticas públicas no meio 

rural. 

Agroecologia e Circuitos de 

Comercialização de Alimentos 

Sandro Luis 

Schlindwein 

sandro.schlindwein

@ufsc.br 

2.2.2 Pensamento sistêmico 

aplicado em situações de 

complexidade 

Avaliação da dinâmica co-evolutiva 

de sistemas social-ecológicos no 

Antropoceno 

Shirley 

Kuhnen 

shirley.kuhnen@uf

sc.br 

1.1.2 Sistemas agroecológicos 

de produção animal e vegetal 

Produtos naturais no controle da 

mastite bovina. 
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Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas 
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