
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, 

URBANISMO E PAISAGISMO – PPGAUP 

 
 

ATA COLEGIADO 002/2021 – PPGAUP 

 

Aos 15 dias de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos, no ambiente virtual 1 

Google Meet, reuniram-se os professores Luis Guilherme Aita Pippi, Giane de 2 

Campos Grigoletti, Fabiane Romano, Isis Portolan, Caryl Eduardo Lopes o 3 

representante discente Luan da Silva Klebers, com a seguinte pauta: 1.- 4 

Homologação dos resultados da seleção de bolsistas; 2. - Homologação Edital 5 

específico PRPGP entrada em Maio 2021 e Memorando nº010/2021 de 6 

encaminhamento Ad referendum; 3. - Avaliação do pedido de credenciamento 7 

de Josicler Alberton e Ana Elisa Souto; 4. - Avaliação das solicitações de 8 

recredenciamento dos professores do PPGAUP; 5. - Comissão bolsa de estudos;  9 

6. - Certificados de suficiência em Inglês de Felipe Mulazzani Melo e Jamile 10 

Pereira da Silva; 7 - Assuntos gerais. Conforme a ordem do dia o professor Luis 11 

Guilherme Pippi saudou a todos e passou aos itens da pauta: 1.- Homologação 12 

dos resultados da seleção de bolsistas, apresentou a relação dos bolsistas 13 

conforme ata da seleção da comissão de bolsas que realizou a reunião em 5 de 14 

março de 2021. O professor Luis Guilherme Pippi ressaltou que conforme o 15 

Edital publicado houve duas linhas de classificação: a) prorrogação da cota por 16 

até seis meses para alunos com cota vigente em fevereiro de 2021 e  b)concessão 17 

de cota por até doze meses para alunos não bolsistas regularmente matriculados, 18 

no PPGAUP . O professor Luis Guilherme salientou ainda que o PPGAUP não 19 

recebeu nenhuma cota a mais de bolsa CAPES com 05 (cinco vigentes). Na 20 

avaliação da comissão de bolsas, houve um empate no total de pontos entre duas 21 

candidatas e foi usado o critério de desempate “idade” conforme constava no 22 

Art. 15º parágrafo único do Edital; A ata da comissão de bolsa está publicada no 23 

site do programa e seguirá aqui em anexo a esta ata. Na sequência sugeriu que a 24 



Comissão de bolsas avalize melhor os critérios das fichas de avaliação e que 25 

possa contar mais pontos as publicações dos discentes bem como criar um 26 

critério de desempate que seja baseado na produção do aluno, não na idade. 27 

Além disso, salientou que, mesmo no contexto da pandemia COVID-19, o 28 

mestrado continua sendo de 24 meses e adequações nas pesquisas devem ser 29 

feitas pelos alunos com seus orientadores para desenvolver suas pesquisas nesse 30 

prazo, preferencialmente. Também, foi decidido pela Comissão de Bolsas que o 31 

prazo de prorrogação de 6 (seis) meses das bolsas não será renovado com a 32 

justificativa de pandemia. Sugeriu também que estes alunos finalizem seus 33 

trabalhos o quanto antes para estas bolsas serem repassadas a outros que 34 

obtiveram classificação no edital de seleção. Informou ainda que os bolsistas e 35 

seus orientadores serão chamados para uma reunião com a coordenação para 36 

esclarecimentos a respeito da distribuição das cotas de bolsa, da importância da 37 

finalização o mais breve possível de suas dissertações e defesas, bem como da 38 

necessidade de considerarem a continuidade do distanciamento social ainda em 39 

2021 para viabilizarem o término de seus mestrados. Em votação. Homologado.  40 

2. - Homologação Edital específico PRPGP entrada em maio 2021 e 41 

Memorando nº010/2021 de encaminhamento Ad Referendum; O professor Luis 42 

Guilherme Pippi informou a todos que em reunião realizada com a PRPGP sobre 43 

este novo Edital/2021, e como muitas vagas não foram preenchidas no edital 44 

anterior do PPGAUP, o intuito da PRPGP é juntar estas duas entradas num 45 

mesmo semestre, mesmo com um mês de diferença, para que todas as vagas 46 

oferecidas sejam ocupadas em seus programas ainda em 2021/1 Informou que, a 47 

pedido da PRPGP, os professores que irão ministrar disciplinas no 1º semestre 48 

não façam avaliações antes que todos os alunos do edital 2021/1 tenham 49 

assumido suas vagas, o que vai acontecer por volta de maio. Também pediu que 50 

os professores gravem suas aulas para que os alunos retardatários possam ter 51 

acesso a elas após efetivarem suas matrículas.  Ou, uma outra possibilidade a ser 52 

confirmada é que as coordenações possam chamar os alunos que ainda não 53 

efetivaram a matrícula junto ao DERCA para assistirem as aulas, pois as 54 

coordenações já possuirão os resultados da seleção quando do início das aulas, 55 



em 12 de abril. O Coordenador do programa explanou sobre as linhas de 56 

pesquisa do PPGAUP que estão em desequilíbrio em números de orientandos e 57 

gostaria de começar o quadriênio com uma melhor equação de 58 

orientadores/orientandos nas linhas do PPGAUP.  Muitos professores não 59 

responderam em tempo hábil para lançar vaga neste novo Edital. E com o 60 

recredenciamento de professores que eram colaboradores passaram os 61 

permanentes no programa, foi ofertado vagas para estes professores e outros 62 

professores que não haviam selecionados no Edital anterior, num total de 8(oito) 63 

vagas sendo duas vagas na linha de Planejamento, Projeto e Fundamentos do 64 

Ambiente Construído e seis vagas na linha Tecnologias e Sustentabilidade do 65 

Ambiente Construído. O professor Luís Guilherme Pippi lembrou que foi 66 

encaminhado e-mail aos professores de uma nova oferta de vaga, e que estes 67 

professores que ofereceram vaga deverão fazer parte de todo o processo seletivo, 68 

como questões para as provas, entrevistas, análise de projetos. Será um processo 69 

seletivo rápido e de acordo com as normas da PRPGP. Como o PPGAUP já 70 

possuía o Edital anterior pronto, foram somente modificados as datas e os nomes 71 

dos professores da oferta de vaga. A prova será dia 16 (dezesseis) de abril via 72 

Moodle e para isto existe toda uma preparação por parte do NTE/UFSM com a 73 

secretaria do programa. As questões deverão ser enviadas até 24 de março a 74 

secretaria do programa, sendo duas prova uma para cada linha de pesquisa do 75 

PPGAUP. Após discussões sobre gravações de aulas, formas de administrar 76 

estes novos alunos com disciplinas obrigatórias, será realizado uma reunião com 77 

todos os professores, pois ainda não há uma data especifica para os alunos novos 78 

deste segundo Edital entrarem. A profa. Fabiane Romano enfatizou a sua 79 

preocupação quanto aos alunos com entrada em maio de 2021 e com o número 80 

de alunos por turma para a disciplina de Metodologia de Pesquisa. O professor 81 

Pippi sugeriu para que o programa juntamente com todos reavaliem as 82 

disciplinas obrigatórias como Metodologia de Pesquisa e Seminários de 83 

Dissertação que por exemplo poderão ser abertas por linha de pesquisa do 84 

PPGAUP ou juntadas e modificadas.  Este assunto voltará a ser discutido em 85 

reunião com os professores e debatido pelo Colegiado ainda neste semestre para 86 



ter ajustes já no segundo semestre de 2021. Em votação. Homologado o Edital 87 

com Ad Referendum e o Memorando 010/2021. 3. - Avaliação do pedido de 88 

credenciamento de Josicler Alberton e Ana Elisa Souto; O professor Guilherme 89 

Pippi na sequência explanou a todos sobre a avaliação da professora Josicler 90 

Alberton a qual atingiu a pontuação solicitada pelo PPGAUP para professor 91 

colaborador e Ana Elisa Souto ainda não conseguiu esta pontuação, mas como a 92 

entrada de colaborador é um fluxo contínuo diferente de professor permanente, 93 

esta professora Ana Souto será comunicada e que poderá melhorar seus pontos e 94 

ainda ser credenciada durante 2021, quando tenha a pontuação mínima exigida. 95 

Colocou que a profa. Raquel Weiss e o prof. Olavo Avalone Neto passaram a 96 

professores permanentes do programa.  Sendo que a profa. Josicler Alberton 97 

ocupou a vaga da profa. Raquel Weiss na linha de Planejamento, Projeto e 98 

Fundamentos do Ambiente Construído e segundo o regulamento o PPGAUP 99 

poderá ter 3 (três) professores colaboradores, duas vagas estão em aberto.  Em 100 

votação a homologação da avaliação das professoras Josicler Alberton e Ana 101 

Souto e a entrada dos professores Olavo Avalone Neto e Raquel Weiss para 102 

professores permanentes.  Aprovado. A profa. Giane de Campos Grigoletti 103 

colocou aos participantes que há 8(oito) professores na linha de fundamentos e 5 104 

(cinco) na linha de tecnologias, solicitou a todos que convidem seus conhecidos 105 

professores da UFSM para colaborarem com o Programa avaliando de antemão 106 

os Currículos Lattes para que o Colegiado ou a Coordenação possa convidar 107 

mais professores. O professor Pippi colocou ainda para que se faça um grupo de 108 

trabalho para rever as planilhas e pontos de avaliação das fichas de 109 

credenciamento, como por exemplo, artigos que estão no prelo poderão talvez 110 

devam receber pontos de avaliação. E como os professores Eduardo Rizzatti, 111 

Gihad Mohamed, Fabio Muller não enviaram suas fichas de recredenciamento, 112 

imagina-se que os mesmos não querem mais fazer parte do programa. O 113 

professor Pippi solicitou que seja encaminhado através da secretaria do 114 

PPGAUP um e-mail para que os mesmos formalizem seus desligamentos do 115 

programa. O professor Caryl Lopes comunicou a secretaria através de e-mail 116 

que no momento que terminar suas orientações com os discentes em curso, fará 117 



o seu desligamento do Programa em junho ou julho de 2021. O Professor 118 

Rogério Antocheves de Lima também comunicou através de e-mail seu 119 

desligamento do programa já a partir deste semestre. Foi sugerido pelo professor 120 

Pippi que seja feito uma avaliação do regulamento do PPGAUP e que segundo 121 

informações, possivelmente a CAPES e PRPGP, não farão mais distinção entre 122 

professores permanentes e colaboradores, podendo ser criado uma nova 123 

categoria para professores que queiram somente ministrar aulas e não assumir 124 

orientações. 4. - Avaliação das solicitações de recredenciamento dos professores 125 

do PPGAUP; A professora Giane de Campos Grigoletti mostrou em tela a 126 

planilha com os documentos enviados pelos professores e a avaliação. abrir 127 

devido à dificuldade em abrir alguns arquivos, decorrência de seu tamanho, 128 

ficou definido que, para o próximo credenciamento, deverá ser feito um modelo 129 

de como enviar os arquivos ao programa, facilitando seu acesso e interpretação. 130 

O professor Luis Guilherme Pippi salientou que a avaliação do Qualis hoje 131 

vigente irá cair e ficará em 30% e o restante com impacto social entre outros 132 

itens será 70% de avaliação. O professor Fábio Angeoletto como professor 133 

voluntário deverá refazer seu credenciamento junto à instituição para continuar 134 

como professor voluntário e será comunicado pela coordenação para renovação 135 

dos documentos, pois em avaliação ele atinge os pontos necessários como 136 

mínimo.  O professor Pippi enfatizou para que seja criada este nova categoria de 137 

professores no regulamento com a maior brevidade, pois será uma forma de 138 

motivar mais professores a fazerem parte do Programa, pois colocou que é uma 139 

pena perder professores quando todos deveriam estar juntos para elevar o nível 140 

do programa e depois estes poderão pedir um novo credenciamento. Em 141 

votação. Aprovado os recredenciamentos conforme planilha anexa 5. - Comissão 142 

bolsa de estudos; A Comissão de Bolsas formada pelos professores e 143 

representantes dos discentes abaixo relacionados será renovada devido a Portaria 144 

de Comissão de Bolsas estar vencendo e desistência do  prof. Marcos Vaghetti, a 145 

Comissão de Bolsas passa a ser composta por: Prof. Dr. Luis Guilherme Aita 146 

Pippi – Coordenador – Presidente Prof.ª Dr.ª Andrea Valli Nummer – 147 

representante da Linha de Pesquisa Planejamento, Projeto e Fundamentos do 148 



Ambiente Construído (suplente Prof. Dr. Caryl Eduardo Jovanovich Lopes) ; 149 

Profa. Drª Giane de Campos Grigoletti representante da Linha de Pesquisa 150 

Tecnologias e Sustentabilidade do Ambiente Construído (suplente Prof. Dr. 151 

Olavo Avalone Neto); Luan da Silva Klebers (titular) e Marluci Lenhard  152 

(suplente) representantes dos discentes para que seja feito nova portaria. Em 153 

votação. Aprovado 6. - Certificados de suficiência em Inglês de Felipe 154 

Mulazzani Melo e Jamile Pereira da Silva. Em discussão. Em votação. 155 

Aprovados; 7 - Assuntos gerais. A) referente à qualificação: A profa. Fabiane 156 

Romano questionou sobre a flexibilização de prorrogar a qualificação. Em 157 

discussão. Em votação, foi aprovado que será avaliado cada caso, desde que seja 158 

enviada pelo orientador ao Colegiado a solicitação com documentos pertinentes 159 

e justificativas do pedido de prorrogação da defesa de qualificação para decisão 160 

final do Colegiado, sendo que a prorrogação será até final de maio de 2021. B) 161 

O professor Luis Guilheme Pippi comentou que o PPGAUP deverá retomar a 162 

questão do Seminário Anual como foi feito em anos anteriores, com a 163 

organização pelos bolsistas, sendo desta vez de forma virtual. Já devem fazer o 164 

cronograma e a organização para aprovação de todos e com o suporte dos 165 

professores. Sugeriu que este evento seja realizado depois de 25 de maio de 166 

2021, onde todos os alunos já deverão estar em curso do semestre. O professor 167 

Pippi salientou que justificará na Plataforma Sucupira que este evento ainda não 168 

foi realizado, mas que irá acontecer junto com uma auto avaliação do programa 169 

e onde será analisada a matriz FOFA existente. Como segundo ponto sugeriu a 170 

aula inaugural e convidar o coordenador do Wilson Ribeiro (Caracol) para falar 171 

sobre nossa área na CAPES e Preenchimento Plataforma Lattes. A profa. 172 

Fabiane Romano comentou que este coordenador do Caracol deveria ser 173 

convidado para o Seminário e para aula inaugural convidar outros professores 174 

como, por exemplo, o professor que aborda assuntos de como escrever artigos 175 

ou professor que possa abordar assuntos sobre o Currículo Lattes. Após 176 

discussões ficou decidido que serão feitas “lives” mensais de acordo com as 177 

linhas de pesquisa sendo que a primeira deverá acontecer até dia quinze de abril. 178 

E será enviado e-mail a todos do PPGAUP sugerindo nomes de palestrantes. E 179 



na primeira semana de abril (dia 16 de abril de 2021, sexta-feira) no qual será 180 

convidado para aula Inaugural o coordenador da Área da Capes Wilson Ribeiro 181 

(Caracol) e o Coordenador Thiago Ardengui da PRPGP UFSM para abertura e 182 

introdução do evento sobre importância do programa e suas atividades. Em 183 

junho será convidado o professor que abordará assuntos relativos a artigos. Em 184 

Julho e Agosto será realizado II Seminário de Integração PPGAUP UFSM que 185 

será realizado pelos próprios professores do PPGAUP. O professor Guilherme 186 

Pippi solicitou que seja enviado novo link para os professores responderem o 187 

questionário “on line” sobre impacto covid, que servirá de base para a 188 

Plataforma Sucupira. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que será 189 

assinada por todos os presentes à reunião. 190 

 


