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ATA_PPGAUP_2021_07 – Reunião Colegiado 

Em 18 de novembro de 2021, às 13h15min horas, na o ambiente virtual Google Meet link: 1 

meet.google.com/kyr-vnvm-vgk, reuniram-se os professores membros do Colegiado: Luis 2 

Guilherme AitaPippi - Presidente, Fabiane Vieira Romano, Isis Portolan dos Santos, Mineia 3 

Johann Scherer, Vanessa Goulart Dorneles, Olavo Avalone Neto, Raquel Weiss, 4 

representando os discentes Paula Scherer e Marluci Lenhard e secretariando os trabalhos a 5 

servidora Rosa Maria Brito e com justificativa de ausência a Profa. Giane de Campos 6 

Grigoletti com a seguinte pauta:1) Solicitação de Credenciamento e Recredenciamento: 7 

profa. Ana Elisa Souto para credenciamento de colaboradora e a Profa. Josicler Orbem 8 

Alberton para credenciamento permanente. 2) Minuta novo Edital de Seleção entrada 9 

2022; 3) Requerimentos prorrogações de Qualificação; 4) Requerimentos de 10 

aproveitamento de disciplinas; 5) Requerimentos Banca de defesas de Qualificação; 6) 11 

Requerimentos de solicitações do Coorientador; 7) Requerimentos de Suficiência Língua 12 

Inglesa; 8) Solicitação de Docência Orientada; 9) Solicitação de desligamento de 13 

orientação e novo orientador; 10) Formação de Comissão Edital PVE; 11) Assuntos 14 

Gerais: a) Nova eleição de Coordenador para o mandato de 2 anos e nova composição de 15 

Colegiado; b) Marcação de data reunião auto-avaliação.  Na ordem do dia o professor 16 

apresentou em tela: 1) Solicitação de Credenciamento e Recredenciamento: A profa. Ana 17 

Elisa Souto encaminhou documentação para credenciamento de professora colaboradora ao 18 

PPGAUP, e com a possibilidade de ofertar em semestres futuros as seguintes disciplinas: (i) 19 

Projeto Contemporâneo Bioclimático na área de Concentração: Paisagem Cultural e 20 

Sustentabilidade e Linha de Pesquisa das Tecnologias e Sustentabilidade do Ambiente 21 

Construído a qual terá carga horária de 45 horas aulas - 3 créditos; (ii) Disciplina: Processo de 22 

Projeto Contemporâneo com Ênfase em Iluminação na Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, 23 

com carga Horária: 45h- 3 créditos, na área de concentração Paisagem Cultural e 24 

Sustentabilidade e Linha de Pesquisa: Tecnologias e Sustentabilidade do Ambiente; (iii) 25 

Disciplina: Laboratório de Investigação Projetual: Inovações Tecnológicas e Experimentação 26 

em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, com carga Horária: 45h- 3 créditos, na área de 27 
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concentração Paisagem Cultural e Sustentabilidade e Linha de Pesquisa: Tecnologias e 28 

Sustentabilidade do Ambiente. Em discussão e análise, foi solicitado a Coordenação para que 29 

reveja a lista de disciplinas que não estão em oferta ou que estejam sem professores e inativas 30 

para informar e repassar a todos os professores do PPGAUP a possibilidade de ativar as 31 

disciplinas do programa. Em votação: Aprovado a solicitação da profa. Ana Elisa Souto para 32 

colaboradora no PPGAUP e as disciplinas por ela proposta com 8 (oito) votos a favor e uma 33 

abstenção na votação pelo do prof. Olavo Avalone Neto. Também aprovado a solicitação para 34 

coordenação em revisar as disciplinas do currículo do Programa. Na sequencia o prof. Luis 35 

Guilherme Aita Pippi, relatou e apresentou a solicitação de credenciamento para professor 36 

permanente no PPGAUP da Profa. Josicler Orbem Alberton. Em discussão e análise da 37 

documentação recebida. Em votação: Aprovada a professora Josicler Orbem Alberton para o 38 

quadro permanente com 8(oito) votos a favor e uma abstenção na votação do prof. Luis 39 

Guilherme Aita Pippi. E como sugestão dos membros do Colegiado e para ficar registrado em 40 

ata que as regras de credenciamento e recredenciamento de professores do PPGAUP sejam 41 

revisadas e atualizadas por um grupo de trabalho. 2) Minuta novo Edital de Seleção entrada 42 

2022; Apresentado em tela a Minuta do novo Edital Específico de Seleção para 2022, com as 43 

vagas a serem oferecidas e as novas regras para o Edital Específico, contemplando o Edital 44 

Geral da PRPGP e as suas solicitações. Em discussão e análise. Em votação: Aprovado por 45 

unanimidade o Edital Específico de Seleção, com 14 (catorze) vagas e a seleção iniciará em 46 

24/01/2022 conforme o cronograma apresentado no Edital Específico.  A composição da 47 

Comissão de Seleção para atender o Edital Específico de entrada em 2022 será com os 48 

professores que ofertaram vagas e o Centro de Tecnologia emitirá a portaria de Comissão de 49 

Seleção; 3) Requerimentos de prorrogações de Qualificação e Defesa; O prof. Luis Guilherme 50 

Aita Pippi apresentou em tela a solicitação do discente Kayan Freitas de Araújo, matrícula nº 51 

202070356, para 3 (três) meses de prorrogação de qualificação com anuência de sua 52 

orientadora e suas justificativas e cronograma; A discente Licia Quoos Mayer, matrícula nº 53 

202070277, solicitou 2 meses de prorrogação de qualificação com anuência de sua 54 

orientadora e suas justificativas e cronograma; A discente Juliana Arrua Pacheco, matrícula 55 

nº202070271, solicitou 2 meses de prorrogação de qualificação com anuência de sua 56 

orientadora e suas justificativas e cronograma; A discente Andrea Larruscahim Hamilton Ilha, 57 

matrícula nº202070071, solicitou 6 (seis) meses de prorrogação de defesa da dissertação com 58 

suas justificativas e anuência do seu orientador; O discente Natan Ilha de Melo, matrícula 59 

nº202070316; solicitou 6 (seis) meses de prorrogação de defesa da dissertação com suas 60 

justificativas e anuência de sua orientadora. O discente Felipe Mulazzani Melo, matrícula 61 
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202070129, solicita a prorrogação de defesa do mestrado para 6(seis) meses, devido à troca de 62 

orientador. Em discussão e análise. Em votação: Aprovado por unanimidade todos os pedidos 63 

de prorrogações encaminhados com seus respectivos prazos. 4) Requerimentos de 64 

aproveitamento de disciplinas; O discente Kayan de Freitas Araújo solicitou aproveitamento 65 

Arquitetura da Paisagem – FAP721 da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 66 

PROARQ/UFRJ, com carga horária e conteúdo programático equivalente, obtendo aprovação 67 

conforme documentação enviada. E a disciplina: Avaliação pós-ocupação: as relações 68 

usuário/meio ambiente construído – código 0128107 da Universidade Federal de Pelotas - 69 

PROGRAU/UFPEL, com carga horária e conteúdo programático equivalente, obtendo 70 

aprovação conforme documentação enviada. A discente Mariana Almeida da Silva, solicitou 71 

aproveitamento da disciplina Arquitetura dos Espaços Públicos código 410030-41001048 da 72 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com carga horária e conteúdo programático 73 

equivalente, obtendo aprovação conforme documentação enviada. Em discussão e análise. Em 74 

votação: Aprovado por unanimidade. 5) Requerimentos Banca de defesas de Qualificação. 75 

Requerimento de Comissão de Banca de Qualificação de Talires Quesada Tavares, matrícula 76 

202060849, realizada em 10 de setembro de 2021, Requerimento de Renan Somavilla Uliana, 77 

matrícula 202060377, realizada em 13 de setembro de 2021; Requerimento de Valéria Rolim 78 

Marostega, matrícula 202060378, realizada em 08 de novembro aprovados por Ad 79 

referendum de acordo com as regras e exigências do regulamento do PPGAUP. Requerimento 80 

de Comissão de Banca de Qualificação de Ana Paula Soares Muller, matrícula 202070027 81 

que será realizada em 14 de dezembro de 2021 e do discente Guilherme Penning Pauli, 82 

matrícula 202070158, que será realizada em 13 de dezembro de 2021. Em discussão. Em 83 

votação: Homologado os Ad referendum pelo prof. Luis Guilerme Aiata Pippi  e Aprovados 84 

os Requerimentos apresentados de Banca de Qualificação por unanimidade. 6) 85 

Requerimentos de solicitações do Coorientador; A professora Giane de Campos Grigoletti 86 

solicita coorientador prof. Paulo Rogério Lemos para a discente Graziela Brum, matrícula 87 

202161084; A profa. Raquel Weiss solicita coorientador o prof. Luis Guilherme Aita Pippi, 88 

para a discente Mariana Nicorena Morari, matrícula 202161140, e par a discente Mayara 89 

Brasil Tondolo. A profa. Vanessa Goulart Dorneles solicita coorientador a profa. Josicler 90 

Orbem Alberton para a discente Valéria Rolim Marostega, matrícula 202060378. Em 91 

discussão. Em votação: Aprovados. E para ficar registrado em ata os discentes deverão 92 

acrescentar os nomes dos professores coorientadores em seus planos de estudos e tramitar 93 

novamente. 7) Requerimentos de Suficiência Língua Inglesa; Requerimento de 94 

comprovação de suficiência em Língua estrangeira do discente Carlos Filipe da Silva Pontes, 95 
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matrícula 202161191, Requerimento de Tayan Saquet matrícula 202161149 e Tatiane 96 

Vanessa Zamin, matrícula 202160429. Em análise. Em votação: Aprovados por todos os 97 

membros do Colegiado; 8) Solicitação de Docência Orientada; A solicitação da discente 98 

Licia Quoos Mayer, matrícula 202070277, de autorização para desempenhar atividade de 99 

docência orientada na disciplina CASU4087 – Projeto Urbana e da Paisagem I, sob a 100 

responsabilidade e orientação da professora Verônica Garcia Donoso em Cachoeira do Sul - 101 

UFSM e a solicitação de Kayan de Freitas Araújo, matrícula 202070356, para desempenhar a 102 

atividade de docência orientada na disciplina: CSAU4087- Projeto Urbano e da Paisagem I. A 103 

disciplina estará sob responsabilidade e orientação da professora Verônica Garcia Donoso em 104 

Cachoeira do Sul/UFSM. Em discussão e análise: Aprovado por unanimidade e será tramitado 105 

o processo a Cachoeira do Sul – UFSM. 9) Solicitação de desligamento de orientação e 106 

novo orientador; A professora Fabiane Vieira Romano, juntamente com a profa. Luciene 107 

Limberger – coorientadora encaminhou à coordenação a solicitação de desligamento de 108 

orientação do discente Felipe Mulazzani Melo, matrícula 202060371, devido ao 109 

aprofundamento necessário a pesquisa do discente. O professor Olavo Avalone Neto assumiu 110 

a orientação do discente, não causando nenhum conflito ao aluno e sua pesquisa a qual terá 111 

algumas modificações. Em discussão. Em votação: Aprovado.  10) Formação de Comissão 112 

Edital PVE; O professor Luis Guilherme Aita Pippi explanou sobre o Edital de Professor 113 

Visitante que o Programa PPGAUP foi aprovado pela comissão da PRPGP, o qual está em 114 

andamento na PROGEP para abertura de Concurso Público para professor Visitante na 115 

UFSM. Sendo que após o recebimento dos Currículos dos candidatos o PPGAUP deverá ter a 116 

Comissão de análise e seleção de acordo com as normas e regras do Edital de Concurso – 117 

UFSM. A comissão deverá ser nomeada com os membros do Colegiado.  11) Assuntos 118 

Gerais: a) Nova eleição de Coordenador para o mandato de 2 anos e nova composição de 119 

Colegiado; O prof. Luis Guilherme Aita Pippi explanou a todos que sua portaria vigente de 120 

coordenador tem vencimento em Março/2022, e que de acordo com as normas do Centro de 121 

Tecnologia e do PPGAUP, a eleição de Coordenador e Coordenador Substituto do PPGAUP 122 

deverão ocorrer em janeiro/2022. Também para facilitar a organização do novo Coordenador 123 

e Coordenador Substituto como novo semestre e os tramites legais que requerem a Pós-124 

Graduação. Conforme regulamento do PPGAUP consta que  ... “Art. 12 A Coordenação do 125 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo será exercida por um 126 

coordenador e um coordenador substituto, portadores de título de Doutor, escolhidos dentre os 127 

docentes permanentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e 128 

Paisagismo através de pleito direto pelos votos do corpo docente e discentes regularmente 129 
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matriculados.” E a nova formação do Colegiado conforme o Art. 9. ........ III – Representação 130 

docente formada por dois docentes permanentes do programa por linha de pesquisa que serão 131 

eleitos por seus pares na mesma eleição do coordenador e coordenador substituto; e IV - 132 

Representação discente formada por dois acadêmicos regularmente matriculados no programa que 133 

serão eleitos por seus pares na mesma eleição do coordenador e coordenador substituto” b) 134 

Marcação de data reunião auto-avaliação. O prof. Luis Guilherme solicitou a todos os 135 

presentes que reservem uma data entre 06 e 10 de dezembro para reunião de auto-avaliação, 136 

conforme enquete de datas enviadas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata 137 

pela servidora Rosa Maria Brito SIAPE 1960971 que será assinada por todos os presentes à 138 

reunião. 139 


