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Em 09 de junho de 2021, às 14 horas, na o ambiente virtual Google Meet, reuniram-se os 1 

professores membros do Colegiado: Luis Guilherme Aita Pippi - Presidente, Giane de 2 

Campos Grigoletti, Fabiane Vieira Romano, Caryl Lopes, Rogério Cattelan Antocheves de 3 

Lima e com justificativa de ausência a prof. Isis Portolan dos Santos e do representante dos 4 

discentes com a seguinte pauta: 1) Credenciamento de professores Laline Elisangela Cenci 5 

e Marianne Costa Avalone; 2) Certificado de suficiência Renata Serafin Albernard; 3) 6 

Solicitação de Coorientador; Talires Quesada Tavares; 4) Seminário Integrado; 4) 7 

Conferências PPGAUP; 5) Planejamento Sucupira - grupos; 6) Aula Inaugural – 8 

Caracol; 7) Assuntos Gerais. Com a ordem do dia: 1) Credenciamento de professores 9 

Laline Elisangela Cenci e Marianne Costa Avalone; Colocado em tela os documentos de 10 

solicitação de credenciamento encaminhado pela professora Laline Elisangela Cenci para 11 

análise. Nos documentos recebidos a ficha de avaliação foi preenchida usando a lista 12 

provisória, ainda não aprovada pela CAPES, de Qualis, a qual ainda não é válida. Foi 13 

verificado que, na PlataformaLattes, o currículo Lattes da professora Laline Elisangela Cenci 14 

não está atualizado com os itens de publicações em periódicos, em não conformidade com os 15 

documentos enviados no pedido de credenciamento. E, conforme regulamento Interno do 16 

PPGAUP, “Art. 93º item  V – ter, no quadriênio imediatamente antes do período de pretensão 17 

de ingresso ao programa, no mínimo dois artigos publicados ou aceitos para publicação 18 

classificados como B2 ou superior pelo sistema Qualis CAPES na área Arquitetura, 19 

Urbanismo e Design; ou publicação de livros ou capítulos de livros com no mínimo 50 20 

páginas, ambos com conselho editorial, na área do PPGAUP. § 1º As publicações tratadas 21 

no inciso V do Art. 93 podem ser impressas ou online, desde que possuam ISSN (para artigos 22 

em periódicos) ou ISBN (para livros e capítulos de livros).” Após discussão e em votação: A 23 

solicitação foi indeferida e fazendo ênfase que o credenciamento do PPGAUP é de forma 24 

contínua, assim que a professora atingir os critérios internos do PPGAUP, conforme 25 

Regulamento, poderá encaminhar novamente a solicitação, a qual será apreciada pelo 26 

colegiado. Em discussão os documentos recebidos da prof. Marianne Costa Avalone. Não 27 

consta, nos documentos enviado para pedido de credenciamento, o vínculo da professora com 28 



a UFSM  em Cachoeira do Sul. Porém, em consulta ao seu currículo Lattes, observa-se que a 29 

professora possui vínculo temporário como substituta. De acordo com o Regulamento do 30 

PPGAUP (Capítulo V), “o professor, no processo de credenciamento, deverá propor e se 31 

responsabilizar por duas disciplinas”. Como o vínculo do professor substituto tem duração de 32 

dois anos, sua condição impede a continuidade da oferta das disciplinas criadas por ele como 33 

substituto, segundo resoluções internas da UFSM. Em votação. Indeferida por ser professora 34 

substituta da UFSM. E fazendo ênfase que o credenciamento do PPGAUP é de forma 35 

contínua poderá encaminhar novamente a sua solicitação após efetivação no quadro de corpo 36 

docente da UFSM, podendo, antes disso, coorientar pesquisas junto ao PPGAUP, ou solicitar 37 

seu vínculo como professor voluntário, em acordo com a Resolução n.12 de 2004 da UFSM. 38 

2) Certificado de suficiência em língua inglesa da discente Renata Serafin Albernard; 39 

Em análise. Em votação: Aprovado.  3) Solicitação de Coorientador; Talires Quesada 40 

Tavares; Em análise. Em votação: Aprovado o professor Edson Luiz Bortoluzzi da Silva para 41 

coorientação da discente Talires Tavares Quesada sob a orientação da profa. Giane de 42 

Campos Grigoletti 4) Seminário Integrado; O professor Pippi salientou a necessidade e 43 

importância  de ativar os seminários Integrados do PPGAUP. Em discussão e análise. Foi 44 

deferido que a professora Giane de Campos Grigoletti irá reunir os bolsistas e preparar um 45 

esboço de como será executado esta atividade para apresentar ao Colegiado assim que 46 

possível.  4) Conferências PPGAUP; O professor Luis Guilherme Pippi ratificou e explanou 47 

a todos os presentes e também solicitou que a secretaria, de forma oficial, envie email aos 48 

docentes para sugestões de nomes e títulos de conferências no PPGAUP que deverão 49 

acontecer a cada 2 a 3 meses do ano vigente, para emitir convite e agendamento aos 50 

palestrantes. 5) Planejamento Sucupira - grupos; O professor colocou a todos  sobre o envio 51 

do relatório Sucupira para a reitoria e que ainda falta ser colocados os destaques das 52 

produções mais relevantes com prazo da CAPES até dia 22 de julho. Em discussão e análise 53 

será encaminhada aos docentes uma formação de grupos de trabalhos para preenchimento de 54 

informações para a plataforma Sucupira que começará a ser avaliado o novo quadriênio. E 55 

para que estes possam ir reunido informações e textos a serem completados posteriormente na 56 

Plataforma.  6) Aula Inaugural;  Foi elogiado por todos  a aula Inaugural organizada pelo 57 

CAU  com o palestrante prof. Dr. Artur Simões Rozestraten – FAUUSP  com o tema “Projeto 58 

e imagem” 7) Assuntos Gerais. a) O professor comunicou a todos que os valores do Proap 59 

ainda não foram liberados para o ano 2021. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 60 

ata que será assinada por todos os presentes à reunião. 61 

 


