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Em 07 de julho de 2021, às 9 horas, na o ambiente virtual Google Meet, 1 

reuniram-se os professores membros do Colegiado: Luis Guilherme Aita Pippi - 2 

Presidente, Giane de Campos Grigoletti, Fabiane Vieira Romano, Caryl Lopes e 3 

representando os discentes Maiara Baldissera, com justificativa de ausência a 4 

Prof.ª Isis Portolan dos Santos com a seguinte pauta: 1) A profa. Marianne 5 

Avalone solicita a sua inclusão para profa. Voluntária no programa; 2) O prof. 6 

Rogério Cattelan Antocheves de Lima solicita inclusão de coorientador para 7 

Renan Somavilla Uliana - prof. Dr. Rene Quispe Rodriguez; 3) A Professora 8 

Verônica Garcia Donoso solicita inclusão de coorientador para Licia Quoos 9 

Mayer - prof. Dr. Luis Guilherme Aita Pippi; 4) A Professora Fabiane Vieira 10 

Romano solicita inclusão de coorientador para Vanessa de Conto – Profa. Dra. 11 

Ana Elisa Moraes Souto; 5) Qualificação de Anna Clara Franzen De Nardin em 12 

04/08/21; 6) Qualificação de Jamile Pereira da Silva em 10/08/21; 7) Suficiência 13 

de inglês de Talires Quesada Tavares; 8) A Prof.ª Josicler  Alberton solicita 14 

criação de  duas disciplinas 2º semestre 2021; 9) Proposta de Seminário 15 

Integrado PPGAUP; 10)A prof.ª Fabiane Romano encaminha a solicitação para 16 

qualificação de Jonatan Possebon Carvalho para dia 17/08/2021. 11) A prof.ª 17 

Minéia Scherer encaminha inclusão de oferta de nova disciplina;  12)Bolsistas 18 

Demanda Social com vencimento em 31/08/2021; 13) Edital de Seleção 2021/2; 19 

14) Assuntos Gerais. O professor Luis Guilherme Pippi abriu a sessão saudando 20 

a todos e com a ordem do dia passou a apresentação em tela. 1) A profa. 21 

Marianne Avalone solicita inclusão para profa. Voluntária no programa. Em 22 

análise e discussão foi deferida a solicitação para entrada no programa PPGAUP 23 

como voluntária, devendo tramitar os próximos documentos de acordo com as 24 



solicitações da PROGEP/UFSM e Resolução 012/2004 – UFSM.  Para ministrar 25 

aulas deverá ser a disciplina em conjunto com outro professor da área o qual 26 

será responsável pela mesma, sendo que o Colegiado sugere a aplicação através 27 

das disciplinas existentes do programa e que não estão sendo mais ofertadas por 28 

professores do programa, atualizando ementas de acordo com os objetivos 29 

propostos. Ou até mesmo usar a nomenclatura de ofertas de Tópicos. Em 30 

votação: Aprovado. 2) O prof. Rogério Cattelan Antocheves de Lima solicita 31 

inclusão de coorientador para  Renan Somavilla Uliana - prof. Dr. Rene Quispe 32 

Rodriguez; Em discussão e análise. Em votação: Aprovado. 3)  A prof.ª 33 

Verônica Garcia Donoso solicita inclusão de coorientador para  Licia Quoos 34 

Mayer -  prof. Dr. Luis Guilherme Aita Pippi; Em discussão e análise. Em 35 

votação: Aprovado. 4) A prof.ª Fabiane Vieira Romano solicita inclusão de 36 

coorientador para Vanessa de Conto – Prof.ª. Dra. Ana Elisa Moraes Souto. Em 37 

discussão e análise. Em votação: Aprovado. 5) Qualificação de Anna Clara 38 

Franzen De Nardin em 04/08/21 conforme Banca apresentada. Em análise e 39 

discussão. Foi constatado que a discente e sua orientadora não enviaram o 40 

currículo do professor de membro externo da banca, foi consultado e verificado 41 

o Lattes do membro externo na própria reunião em curso e não está de acordo 42 

com o Regulamento do Programa PPGAUP “Art. 73. A Comissão Examinadora 43 

deverá ser constituída de três membros efetivos e um suplente, sendo, no 44 

mínimo, um dos membros efetivos externo à UFSM, com Doutorado e vinculado 45 

a um programa de pós-graduação como membro permanente”. Em votação: 46 

Indeferido. Foi sugerido que a discente e sua orientadora convidem outro 47 

membro para efetiva avaliação de membro externo que apresente os requisitos 48 

necessários do regulamento e que este convidado que já está convidado seja um 49 

quarto membro para avaliação, o qual receberá atestado de participação de 50 

Banca de Qualificação emitido pela Coordenação. Ressaltando ainda que se caso 51 

esta mesma banca for para a defesa final, deverá seguir o regulamento da 52 

PRPGP onde somente três membros assinam o livro de capa azul. Regulamento 53 

da PRPGP – “Art. 68 A Comissão examinadora,... No caso de mestrado, a 54 

banca deverá ser constituída de três membros efetivos e um suplente, sendo, no 55 



mínimo, um dos membros efetivos externo à UFSM. § 1o A comissão 56 

examinadora deverá ser constituída pelo orientador, que será o presidente 57 

desta, e os demais membros deverão possuir o título de doutor”. Em votação: 58 

Aprovado a inclusão do quarto membro para a banca de qualificação, e a 59 

discente e sua orientadora deverão apresentar ao Colegiado novo documento da 60 

Banca de Avaliação. 6) Qualificação de Jamile Pereira da Silva em 10/08/21; 61 

Em análise  e discussão, foi verificado e indeferido conforme item anterior desta 62 

pauta, sendo as mesmas justificativas. 7) Suficiência de inglês de Talires 63 

Quesada Tavares. Em análise e discussão. Em votação: Aprovado. 8) A prof.ª 64 

Josicler  Alberton solicita criação de  duas disciplinas 2º semestre 2021  65 

Disciplina de nome:  “Docência nos cursos de arquitetura e urbanismo: processo 66 

formativo, prática de projeto e repertório profissional” e a Disciplina de nome: 67 

“Imaginários e imagens em arquitetura, urbanismo e paisagismo: procedimentos 68 

metodológicos de projeto e de pesquisa e experimentações”. Em análise e 69 

discussão conforme folha de rosto apresentada e ementas. Em votação: 70 

Aprovado com os devidos encaminhamentos para o Departamento de 71 

Arquitetura DAU/UFSM e setores subsequentes para que as disciplinas possam 72 

ser ministradas no segundo semestre de 2021. Em votação: Aprovado. 9) 73 

Proposta de Seminário Integrado PPGAUP. A proposta de Seminários 74 

Integrados foi exposta pela prof.ª  Giane de Campos Grigoletti, na qual será feito 75 

ajustes de datas e nomes de palestrantes. Em discussão. Em votação. Aprovado 76 

para execução na primeira semana de aula conforme o calendário acadêmico da 77 

UFSM. 10)A prof.ª Fabiane Romano encaminha a solicitação para qualificação 78 

de Jonatan Possebon Carvalho para dia 17/08/2021. Em análise e discussão. Em 79 

Votação: Aprovado. 11) A prof.ª Minéia Scherer encaminha inclusão de 80 

oferta/atualização de nova disciplina. Em análise e discussão. Foi verificado que 81 

o DERCA/PRPGP não pode atualizar nome de disciplina visto que esta já foi 82 

ministrada e consta em históricos escolares. Foi sugerido que a professora faça à 83 

criação de nova disciplina sem semelhança de nomes, objetivos e bibliografia 84 

com a disciplina anterior, para que o DERCA/PRPGP aprove. Devendo esta 85 

nova disciplina ser enviada ao Colegiado novamente. Também foi sugerido para 86 



que use as disciplinas chamadas de Tópicos. 12)Bolsistas Demanda Social com 87 

vencimento em 31/08/2021; Em discussão e apresentado os quatros bolsistas que 88 

estão com vencimento de bolsas para 31/08/21 será encaminhado um email 89 

avisando do fechamento das mesmas pela PRPGP, e será executado um novo 90 

Edital de Bolsas o qual será apresentado o resultado até início de Agosto/21, 91 

pela Comissão de Bolsas vigente do PPGAUP. 13) Edital de Seleção 2021/2; O 92 

professor Pippi explanou a todos que a PRPGP está abrindo um novo edital de 93 

seleção para entrada em 2021/2, de acordo com as vagas e tendo participado de 94 

dois editais consecutivos todos as vagas de professores estão supridas. Em 95 

análise e discussão. Em votação: aprovado a não abertura de novo Edital de 96 

seleção em 2021/2. 14) Assuntos Gerais. Não houve assuntos gerias a ser 97 

considerados nesta ata.  Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata 98 

que será assinada por todos os presentes à reunião. 99 

              


