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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 10 horas,
via plataforma de videoconferência Google Meet,  reuniram-se os docentes do
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede para uma
Reunião  Geral  do  PPGTER: GILIANE BERNARDI,  SUSANA CRISTINA DOS
REIS,  ANA CLÁUDIA OLIVEIRA PAVÃO,  ANTONIO  GUILHERME  SCHMITZ
FILHO, ANDRE ZANKI CORNENOSI, KARLA MARQUES DA ROCHA, MARCUS
VINÍCIUS LIESSEM FONTANA,  FERNANDO DE JESUS MOREIRA JUNIOR,
ROSECLEA MEDINA DUARTE, SOLANGE DE LURDES PERTILE, JERÔNIMO
SIQUEIRA TYBUSCH e a  TAE SANDRA MARA VENTURINI.  Os professores
ANDREA AD REGINATTO,  TAÍS  FIM ALBERTI,  VINÍCIUS MARAN e ELENA
MARIA  MALLMANN  justificaram  a  ausência.  Foi  iniciada  a  reunião  com  a
seguinte  pauta:  Processo  Seletivo  PPGTER  para  Ingresso  no  Segundo
Semestre Letivo de 2020. A coordenadora Giliane informou que a PRPGP vai
abrir Edital de Processo Seletivo para ingresso no Segundo Semestre de 2020.
O Ingresso para o Primeiro Semestre de 2021, conforme havia sido deliberado
em Reunião do Colegiado, se daria somente em julho de 2021, assim o PPGTER
ficaria um ano sem ingresso de novos estudantes. A coordenadora passou a
palavra aos professores para votarem e todos foram favoráveis à abertura de
Edital  para  ingresso  no  Segundo  Semestre  de  2020.  Dando  sequência,  os
professores foram consultados sobre o número de vagas a serem ofertadas: os
professores Andre Zanki Cordenonsi, Andrea Ad Reginatto, Fernando de Jesus
Moreira Junior, Giliane Bernardi, Jerônimo Tybusch, Karla Marques da Rocha e
Marcus Vinícius Liessem Fontana vão ofertar duas vagas cada. As professoras
Roseclea Medina, Solange Pertile e Susana Cristina dos Reis vão ofertar uma
vaga cada. O professor Vinícius Maran vai ofertar três vagas.  Totalizaram-se
vinte vagas. A coordenadora Giliane ressaltou aos professores que atuam em
outros  programas  para  que  não  ultrapassem  o  número  de  10  orientados
simultaneamente, pois prejudica a nota do Programa, considerando que a área
Interdisciplinar  exige  este  número  máximo.  Foi  apresentado  o  cronograma
elaborado pela PRPGP, com os prazos para o Processo Seletivo 2020 - Segundo
Semestre. Passou-se então a discutir o formato do Edital PPGTER de Processo
Seletivo. A coordenadora Giliane apresentou as recomendações da PRPGP para
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a elaboração de um Edital Simplificado, devido ao curto prazo para elaboração,
publicação,  avaliação  e  encerramento,  onde  a  seleção  também  deve  ser
simplificada,  sem etapas eliminatórias,  com a publicação das notas  em cada
etapa de seleção e recurso único até o final do processo. A PRPGP também
sugere que as etapas de seleção sejam limitadas a ‘análise curricular’ e ‘análise
de  projeto’.  Caso  o  Programa  opte  por  incluir  no  Edital,  defesa  de
projeto/entrevista por videoconferência, os problemas técnicos de comunicação
da comissão com os/as candidatos/as não serão de responsabilidade da UFSM.
Após discutirem a questão, deliberou-se que o Edital do PPGTER para ingresso
no  Segundo  Semestre  de  2020  não  vai  incluir  a  etapa  de  entrevistas.  A
professora Susana sugeriu a inclusão de um terceiro quesito, a ser pontuado,
onde o/a candidato/a deverá elaborar  um vídeo com defesa do pré-projeto e
memorial.  Deliberou-se  pela  inclusão  no  Edital  desse  quesito  (vídeo).  Em
seguida passou-se a discutir o peso de cada quesito do Edital, ficou definido que:
1ª etapa –  Análise Curricular deverá ter peso 3 (três); 2ª Etapa – Avaliação do
Pré-Projeto e Memorial deverá ter peso 6 (seis); 3ª etapa – Vídeo (Pré-Projeto e
Memorial) deverá ter peso 1 (um). O Edital será elaborado de acordo com esses
parâmetros, submetido à aprovação do Colegiado do PPGTER e encaminhado à
PROJUR até dia 31 de agosto de 2020, de acordo com o cronograma de prazos
da PRPGP. Seguindo a pauta, passou-se a discutir a Oferta de Disciplinas para
o  Segundo  Semestre  de  2020:  serão  ofertadas  as  disciplinas:  Seminário
Integrador  I;  Seminário  Temático I  (Professora Externa Convidada – Vanessa
Ribas  Fialho);  Tecnologias  Educacionais  em  Rede  Colaborativas  (Giliane);
Interação e Interatividade em Rede (Marcus, Solange e Vinícius); Pesquisa em
Tecnologias Educacionais em Rede (Fernando e Karla); Plataformas Midiáticas,
Mediações  e  Tecnologias  (Antônio);  Políticas  Públicas  e  Tecnologias
Educacionais (Jerônimo). A professora Andrea Ad Reginatto propôs a criação de
uma  nova  disciplina  a  ser  ofertada  no  Segundo  Semestre  Letivo  de  2020,
Planejamento do Ensino Remoto Mediado por TER. A mesma foi  aprovada e
será encaminhada para registro no Derca. A coordenadora Giliane ressaltou a
necessidade de encaminhamento dos Planos de Ensino para serem validados
pelo  Colegiado  PPGTER  e  encaminhados  aos  Chefes  de  Departamentos,
conforme determina o Artigo 6º da Resolução 024 de 11/08/2020. Informou ainda
o prazo para a oferta de disciplinas que será de 09 a 15/09/2020 e que serão
ofertadas EDTs individualizadas para cada professor. Será encaminhado um e-
mail solicitando aos professores interessados em ofertar a disciplina de Docência
Orientada I e/ou II, para que informem o número de vagas. Assuntos Gerais: de
acordo com a Resolução n. 024 de 11/08/2020: as Atas de Defesa poderão ser
assinadas  através  do  sistema  PEN-SIE,  se  todos  os  membros  da  Banca
Examinadora,  inclusive  externo,  fizerem  o  procedimento  de  assinatura
digitalizada; Excepcionalmente, enquanto vigorar o REDE, os pareceres originais
assinados poderão ser enviados aos Cursos/Programas por e-mail; As Bancas
de Defesas presenciais devem ser realizadas sem presença de público, seguindo
todas as orientações de biossegurança e de distanciamento social do Ministério
da  Saúde,  no  entanto,  recomenda-se  que  as  bancas  passem  a  ser  feitas
virtualmente;  Ficam  prorrogados,  enquanto  vigorar  o  REDE,  os  prazos  de
qualificação e defesa de dissertações e teses, após o prazo que já foi concedido
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pela prorrogação formal realizada, a mesma segue válida de forma automática,
sem a necessidade de novo pedido, sendo necessário que orientador/orientado
avisem a coordenação  para manutenção do vínculo, com matrícula em EDT. A
coordenadora Giliane informou que existe a possibilidade de oferta de Prova de
Suficiência  Remota,  pela  UFSM,  para  o  2º  Semestre  de  2020. Nada  mais
havendo  a  tratar,  a  coordenadora  Giliane  agradeceu  a  presença  de  todos  e
encerrou a reunião às 12 horas e 15 minutos. Para constar, eu, Sandra Mara
Venturini, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela Coordenadora e
demais presentes. 
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