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Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, às
quatorze horas, via plataforma de videoconferência google meet, link de
acesso:  meet.google.com/svf-jnvf-oai,  reuniram-se  os  membros  do
colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Tecnologias
Educacionais em Rede, da Universidade Federal de Santa Maria para
uma reunião:  GILIANE BERNARDI,  ANDREA AD REGINATTO,  ANA
CLÁUDIA OLIVEIRA PAVÃO, ANDRE ZANKI CORDENONSI, KARLA
MARQUES  DA  ROCHA,  VANESSA  RIBAS  FIALHO,  JERÔNIMO
SIQUEIRA  TYBUSCH,  representantes  docentes,  e  o  TAE  MARCIO
LAMBERTI  DE  BITTENCOURT.  A  Presidente  do  Colegiado,  Prof.
Giliane Bernardi, iniciou a reunião dando as boas vindas aos membros
presentes e em seguida apresentou a Pauta: 1) Análise de pedidos de
dispensa de disciplinas e suficiência em língua estrangeira: A Prof.
Giliane  Bernardi  iniciou  a  primeira  pauta  citando  o  único  caso  de
suficiência em língua estrangeira do aluno Luiz Guilherme Dall’acqua,
que foi aprovada por unanimidade, e em seguida o pedido de dispensa
de  disciplina  do  mesmo  aluno,  que  tratava  de  disciplinas  de  um
mestrado cursado anteriormente. Após discussões, ficou decidido que o
caso deverá  ser  avaliado pela sua orientadora  (Susana Cristina  dos
Reis) com retorno de justificativa. Ficou decidido também que para os
próximos  casos  de  solicitação  de  disciplinas  específicas  de  outros
cursos de mestrado, sempre sejam enviadas este tipo de justificativa
por  parte  do  orientador. Logo  em  seguida  foi  analisado  o  caso  de
solicitação de dispensa de disciplina da aluna Charline Lunardi Fogliato,
que foi aprovado. 2) Análise dos planos de docência orientada: Prof.
Giliane  Bernardi  apresentou   os  Planos  de  Docência  Orientada  dos
alunos Damaris Ramson Fuhrmann Seling, Tailine Guarezi Mezzalira,
Ricardo Rudolfo Bock, Simone Rossi e Thágila da Silveira Ribeiro que
estavam com a documentação em ordem e, após verificação dos outros
membros  do  Colegiado,  foram  aprovados  por  unanimidade.  3)
Solicitação  de  Coorientação  de  Tailine  Guarezi  Mezzalira: A
professora  Andrea  ad  Reginatto  comentou  que  a  proponente  a
coorientadora (Simone Mendonça Soares) já trabalhava anteriormente
com a  aluna Tailine  Guarezi  Mezzalira; visando  agregar  e  dar  mais
visibilidade ao trabalho do discente, a solicitação de coorientação foi
aprovada  por  unanimidade.  4)  IV  SeDiTER  2022: A  Prof.  Giliane
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Bernardi  explicou  sobre  a  mudança  no  período  de  realização do
SeDiTER por conta da alteração do semestre da seleção do PPGTER,
com  a  contagem  de  aproximadamente  15  alunos,  que  foram
selecionados em 2021, para participar da próxima edição, propondo que
as apresentações aconteçam de forma remota, assim como na edição
anterior, nas possíveis datas de 26 e 27 de setembro de 2022, de forma
remota. A proposta foi aprovada pelo Colegiado, que será enviada para
os demais docentes do programa para apreciação. 5) Oferta 2022/2: A
Prof. Giliane Bernardi iniciou a pauta informando que partir do dia 11 de
julho  iniciam-se  as  ofertas  de  disciplinas  das  pós-graduações,  e
revisando  as  disciplinas  ofertadas  no  semestre  passado,  serão
ajustadas  as  novas  disciplinas  para  serem  alocadas  na  oferta  do
segundo  semestre  de  2022; foi  informado  também  que  no  próximo
semestre não será possível ofertar disciplinas 100% remotas, e que por
conta disso a disciplina “MTR807 - Interação e Interatividade em Rede”
precisará sofrer alteração dos docentes responsáveis pela disciplina ou
será substituída. A Prof. Ana Cláudia Oliveira Pavão confirmou a oferta
de uma disciplina conjunta entre PPGE e PPGTER, de 4 créditos  às
13:30 nas segundas-feiras. Já  a  disciplina  de  Seminário  Temático  II
será ofertada pelo professor Marcus Vinícius Liessem Fontana. O Prof.
Jerônimo Siqueira Tybusch comentou sobre uma possível flexibilização
das disciplinas que voltaram a ser presenciais para que possam ser
parcialmente remotas.  6) Discussão sobre prorrogação dos prazos
de  defesa:  Conforme  aprovado  em  reunião  anterior,  os  alunos
receberam prorrogação automática até o final do primeiro semestre de
2022,  porém  tal  prorrogação  não  está  sendo  suficiente  e  novas
solicitações  de  prorrogação  vêm  sendo  requeridas.  A Prof.  Giliane
Bernardi  trouxe  a  proposta  de  que  novos  pedidos de prorrogações
devam  ser feitas da maneira convencional, individualmente para cada
aluno, via processo PEN-SIE, conforme  instituído pela PRPGP. Após
alguns  relatos  de  casos  de  atraso  dos  orientandos  por  parte  dos
professores  presentes,  ficou  decidido  que  será  enviada  mensagem
eletrônica  informando  que  as  próximas  solicitações  de  prorrogação
deverão ser feitas conforme os trâmites normais e de forma individual, e
foi proposta a confecção de novos tutoriais para serem atualizados ao
site  do  PPGTER.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Presidente  do
Colegiado encerrou a reunião e, para constar, eu Marcio Lamberti de
Bittencourt,  lavrei  a  presente ata, que vai  assinada por mim e pelos
demais presentes.
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