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1

Em 12 de agosto de 2021, às 13 horas e trinta minutos, na o ambiente virtual

2

Google Meet, reuniram-se os professores membros do Colegiado: Luis

3

Guilherme Aita Pippi - Presidente, Giane de Campos Grigoletti, Fabiane Vieira

4

Romano, Caryl Lopes, Isis Portolan dos Santos e, representando os discentes,

5

Luan da Silva Klebers, com a seguinte pauta: 1) Requerimento de prorrogação

6

defesa final de Laura Warpechowski; 2) Requerimento de prorrogação

7

defesa final de Debora Cristiele Kummler; 2.a.) Requerimento de Renata

8

Serafin de Albernard; 2.b) Requerimento de prorrogação de defesa final de

9

Kananda Fernandes de Sousa Lima; 2.c) Requerimento de prorrogação de

10

defesa final de Bruna Zambonato; 3) Dispensa de disciplina de Ana De

11

nardin; 4) Memorando 029/2021 - PPGAUP Docência Orientada de

12

Vanessa de Conto (Ad referendum); 5) II Seminário Integrado PPGAUP; 6)

13

Assuntos Gerais: a) ofício Capes.

14

Guilherme saudou a todos e explanou que devido os assuntos em pauta enviados

15

à secretaria do programa e pelos prazos estabelecidos, houve a necessidade de

16

chamar esta reunião extraordinária do Colegiado. Passou em seguida a

17

apresentar em tela os requerimentos conforme segue: 1) Requerimento de

18

prorrogação defesa final de Laura Warpechowski. Em análise e discussão.

19

Em votação: concedido o prazo para defesa final até dia 05/11/2021(cinco de

20

novembro de dois mil e vinte e um), com apostilamento de data de defesa final

21

para processamento até dia 31/08/2021 (trinta e um de agosto de dois mil e vinte

22

e um), informando a secretaria do programa os dados corretos para execução; 2)

23

Requerimento de prorrogação defesa final de Debora Cristiele Kummer;

24

Em análise e discussão. Em votação: concedido o prazo para defesa final até dia

Na ordem do dia o professor Luis

25

05/11/2021(cinco de novembro de dois mil e vinte e um), com apostilamento de

26

data de defesa final para processamento até dia 31/08/21 (trinta e um de agosto

27

de dois mil e vinte e um), informando a secretaria do programa os dados

28

corretos para execução. 2.a.) Requerimento de Renata Serafin de Albernard.

29

Em análise e discussão. Em votação: concedido o prazo para defesa final até dia

30

05/10/2021(cinco de outubro de dois mil e vinte e um), com abertura de

31

processo pelo portal do aluno até dia 31/08/2021 (trinta e um de agosto de dois

32

mil e vinte e um); 2.b) Requerimento de prorrogação de defesa final de

33

Kananda Fernandes de Sousa Lima; em análise e discussão. Em votação:

34

concedido o prazo para defesa final até dia 05/10/2021(cinco de outubro de dois

35

mil e vinte e um), com

36

31/08/2021 (trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um); 2.c) Requerimento

37

de prorrogação de defesa final de Bruna Zambonato; em análise e discussão.

38

Em votação: concedido o prazo para defesa final até dia 05/11/2021(cinco de

39

novembro de dois mil e vinte e um), com abertura de processo até dia

40

31/08/2021 (trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um); 3) Dispensa de

41

disciplina de Ana Clara Franzen De Nardin; em análise e discussão. Em

42

votação: aprovado o aproveitamento da disciplina DES968 - Tópicos em

43

Design, Cultura e Artes I, cursada na Universidade Federal de Pernambuco; 4)

44

Memorando 029/2021 - PPGAUP Docência Orientada de Vanessa de Conto

45

(ad referendum); em análise e discussão. Em votação; homologado o

46

memorando 029/21 PPGAUP – ad referendum Docência Orientada; 5) II

47

Seminário Integrado PPGAUP. A professora Giane de Campos Grigoletti

48

informou sobre o aceite dos professores convidados para palestras como; Dr.

49

Roberto A. Martins USP - São Carlos, Dr. Douglas Emerson Deicke Heidtmann

50

Jr. – UFSC, Dra. Dra. Luciana Bongiovanni Martins Schenk - IAU – USP. O

51

prof. Pró-Reitor Tiago Ardenghi para uma conversa com todos os professores

52

em reunião fechada. Foram citados e sugeridos outros nomes de palestrantes

53

ressaltando ainda que a Comissão organizadora está se empenhando nesta

54

organização; também foi exposto ao Colegiado a formação do grupo de

55

comentaristas para as salas de apresentações dos alunos, sendo composto por um

abertura de processo no portal do aluno até dia

56

egresso, um professor do PPGAUP e um professor doutor formado em

57

conhecimentos relativos à linha de pesquisa a qual se refere o trabalho sendo

58

apresentado e externo a UFSM; em análise e discussão. Em votação: aprovado;

59

6) Assuntos Gerais: a) ofício Capes. Foi encaminhado antecipadamente ao

60

Colegiado, o Ofício Capes repassado pela PRPGP, para conhecimento do

61

Colegiado sobre as avaliações do novo quadriênio, este assunto voltará a reunião

62

para possíveis formações de grupos de trabalho de autoavaliação e planejamento

63

do Programa. b) Nova composição do Colegiado, devido ao desligamento dos

64

professores Rogério Cattelan Antocheves de Lima, Caryl Eduardo Jovanovich

65

Lopes, Ricardo de Souza Rocha (atestado médico) e representantes dos

66

discentes Luan da Silva Klebers. Foram sugeridos alguns nomes das linhas de

67

pesquisas do programa, os quais serão convidados. E da representação dos

68

discentes será informado a secretaria os nomes confirmados para representação,

69

para elaboração de nova portaria de mandato de Colegiado. Nada mais havendo

70

a tratar, foi lavrado a presente ata que será assinada por todos os presentes à

71

reunião.

