
                                                                     

                                                                               

                                                                                                                                                                                               
Lages, 22 de agosto de 2022 

 
Ilmo Senhor 
Professor Dr. FABIO NASCIMENTO DA SILVA  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal/PPGPV 
Centro de Ciências Agro-veterinárias 
Lages, SC 
 
Prezado Coordenador PPGPV/CAV 
 
 
Venho, por meio desta, informar que o pós-graduando ROVIER VERDI, do Curso de 
Doutorado em Produção Vegetal, encontra-se com sua tese pronta, intitulada: 
“Investigating innovative agroecological approaches for a more sustainable rice 
production system in Santa Catarina, Brazil”.  
Atendendo às exigências do Programa- PPGPV e do acordo de Co-tutella entre 
UDESC/CAV e a Universidade de Coventry/Inglaterra, solicita-se que a defesa pública da 
tese, seja agendada em sessão reservada à banca, para o dia 20 Outubro de 2022, em 
videoconferência sob presidência compartilhada, Udesc e Universidade de Coventry (CU). 
Esse formato de defesa foi ajustado para atender especificamente a dupla diplomação em 
co-tutella entre a Universidade de Conventry e UDESC/CAV, cujos pontos principais estão 
exposto no Anexo 01, a este documento, e detalhados no Anexo 02. 

 
A Comissão Julgadora será composta por: 
 

Coordenação/condução do trabalho na sessão remota e posterior encaminhamentos: 
Amaury Bogo – UDESC e FAPEC (Presidente pela UDESC); 
A ser nominado- CU (Presidente pela Coventry University) 
 
Examinadores: 
Sue Charlesworth/ Coventry University – (CU Internal) 
Norman Uphoff / Cornell University – (CU External) 
Jasper Jose Zanco/ Unisul - (CU External)  
 
 
Orientador CU/ Ouvinte – Julia Wright; 
Co-orientador CU/ Ouvinte – Francis Rayns 
Orientador Udesc/ Ouvinte: Pedro Boff/ PPGPV-UDESC e Epagri 
Comitê Supervisão Pesquisa: Mari I.Carissimi Boff/ PPGPV-UDESC e Marcos Lima do Vale/ 
Epagri-Itajai 
 
 Sem mais, agradeço sua atenção. 
 
 Cordialmente 
 
 
 Pedro Boff,  
 Orientador 
 

Composição da Comissão Julgadora aprovada pelo Colegiado do PPGPV em ____ de ____ de ________. 

 
 
 

________________________ 



                                                                     

                                                                               

                                                                                                                                                                                               

Prof. Dr. FABIO NASCIMENTO DA SILVA 
Coordenadora do PPGPV 

 

ANEXO 01 
 

Pontos principais acordados para o processo de Exame de Tese CU/UDESC e defesa 
doutorado que podem não estar concordantes com o regimento do PPGPV 

CAV/UDESC 
 

1- A defesa de doutorado co-tuttela se dará em uma única sessão fechada, válida 
para ambas instituições; 

 
2- A banca será composta por três membros, sem conflito de interesse, sendo um 

indicado pelo CAV/UDESC, um indicado por Coventry University (CU) e um 
terceiro externo a ambas as instituições; 

 
3- A sessão de defesa será coordenada em partilha, um indicado pela CU e outro 

pelo CAV, externos ao comitê de orientação do projeto de tese; 
 

4- Orientadores e co-orientadores participarão na sessão como ouvintes; 
 

5- A formato de tese segue ao previsto pelo regimento do PPGPV, acrescido de 
anexos (a) parecer do comitê de ética da CU e (b) conferencia de plagio 
realizado pela CU; 
 

6- Ajustes de tese devem ser acordados durante a sessão de defesa; 
 

7- Estabelece-se 12 semanas após o VIVA para que os candidatos enviem ao 
PPGPV a versão de tese, inclusas as sugestões da banca, conjuntamente com 
comprovante de dois artigos submetidos em periódico científicos internacionais; 
 

8- A homologação do título de doutor segue tramites previstos de cada instituição. 
 

 


