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ATA_PPGAUP_2022_09 – Reunião Colegiado 

Em 28 de janeiro de 2022, às 10h30min, no ambiente virtual Google Meet 1 

link:https://meet.google.com/zcr-tyoc-cup,reuniram-se os professores membros do 2 

Colegiado:Giane de Campos Grigoletti Presidente Substituta, Fabiane Vieira Romano,Isis 3 

Portolan dos Santos,  Olavo Avalone Neto, Raquel Weiss e secretariando os trabalhos a 4 

servidora Rosa Maria Brito. Justificaram ausências a representante dos discentes com atestado 5 

médico de saúde e o prof. Luis Guilherme Aita Pippi devido à mudança de endereço 6 

residencial. Com a seguinte pauta: Homologação da Ata 008/2021 - reunião de Colegiado 7 

de 10/12/2021, 1)Convidada professora Verônica Donoso – devido ao afastamento de 8 

saúde da professora não se fará presente; 2)Edital Eleição Coordenador, Coordenador 9 

Substituto e Colegiado; 3) Requerimentos Prorrogações de Defesa – com Portaria da 10 

CAPES; 4)Requerimento Banca Exame de Qualificação; 5)Edital de Bolsa (a fazer – 11 

comissão)03 bolsas vencem em 28/02/2022; 5)Assuntos Gerais: a)Edital PVE não houve 12 

candidatos;  b) email do prof. Caryl E. J. Lopes;c) grupos de trabalho; A professora 13 

Giane como coordenadora Substituta abriu os trabalhos e passou a seguinte ordem do dia: 14 

Homologação da Ata 008/2021 - reunião de Colegiado de 10/12/2021. Em discussão. Em 15 

votação: Aprovada a Ata de 008/2021. 1)Convidada professora Verônica Donoso – devido 16 

ao afastamento de saúde da professora não se fez presente.  Apresentado em tela a  17 

correspondência eletrônica, recebida na coordenação e foram analisadas e discutidas. Foi 18 

consultado a PRPGP sobre as solicitações da professora e até o presente momento não foram 19 

recebidos respostas, pela Coordenação, de forma formal. Após análise da correspondência 20 

eletrônica enviada pela professora Verônica Donoso, entre os membros do Colegiado novos 21 

questionamentos surgiram que serão solicitados a PRPGP. Este assunto voltará à pauta assim 22 

que a professora se restabelecer de sua saúde e com as respostas da PRPGP. 2)Edital Eleição 23 

Coordenador, Coordenador Substituto e Colegiado; Foi  apresentado em tela  o Edital de 24 

Eleição para a  Coordenação e Colegiado do PPGAUP. A Comissão eleitoral será constituída 25 

pelo prof. Luis Guilherme Aita Pippi, profa. Fabiane Vieira Romano, representando os 26 

discentes Marluci Lenhard e técnica administrativa Rosa Maria Machado de Brito. Os 27 
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membros do Colegiado sugeriram algumas alterações e correções para melhorar o 28 

entendimento para inscrições de chapas e votação de professores, alunos e técnicos. Em 29 

votação. Aprovado com as alterações sugeridas. 3) Requerimentos Prorrogações de Defesa. 30 

Os discentes relacionados a seguir solicitaram prorrogações de suas defesas finais: Amanda 31 

Silveira Correa; Karine Perius Chartanovicz; Maiara Baldissarelli; Maicon Pinto De Moraes; 32 

Jonatan Possebon Carvalho. Em discussão e análise das solicitações enviadas e de acordo com 33 

a Portaria 055 de 29/04/2021 – CAPES. Em votação: Aprovados os requerimentos de 34 

prorrogação de defesa final, com seus devidos tempos solicitados, e a contar da data de março 35 

de 2022. 4)Requerimento Banca Exame de Qualificação; A discente Licia Quoos Mayer, 36 

sob a orientação da profa.Verônica Donoso para a data de 25 de fevereiro de 2022. Em 37 

discussão Aprovado. O discente Kayan Freitas de Araújo, sob a orientação da profa. Verônica 38 

Donoso para a data de 16 de março de 2022. Em discussão. Em votação: Aprovado com a 39 

retificação da lista dos membros da Banca devendo a profa. Orientadora fazer parte da 40 

Comissão Examinadora e enviar novamente a Coordenação. 5)Edital de Bolsa (a fazer – 41 

comissão) 03 bolsas vencem em 28/02/2022. Apresentado em tela o relatório atualizado da 42 

PRPGP sobre as bolsas, onde consta que o PPGAUP deverá substituir através de Edital de 43 

seleção de bolsistas de acordo com a Norma de seleção do PPGAUP vigente. Em discussão. A 44 

comissão de bolsas conforme portaria 263/2021-CT, se reunirá e encaminhará a coordenação 45 

o novo Edital para seleção de bolsas, para publicação junto à comunidade do PPGAUP. Em 46 

votação: Aprovado. a)Assuntos Gerais: a)Edital PVE não houve candidatos; A professora 47 

Giane Grigoletti comunicou a todos que não houve candidatos inscritos no Edital para 48 

professor visitante estrangeiro- PVE e  foi encerrado b) email do prof. Caryl E. J. Lopes;O 49 

professor Caryl E. J. Lopes encaminhou email a coordenação referente à sua posição junto ao 50 

PPGAUP, no qual questiona sobre não ter mais orientados em andamento e com o 51 

encerramento da disciplina, passará a colaborador. Em discussão. Em análise e discussão dos 52 

membros do Colegiado, foi verificada a necessidade urgente de atualização do regulamento 53 

Interno do PPGAUP para deferir essas indagações entre outras. Os membros do Colegiado 54 

por decisão unânime solicitam que este assunto retorne ao Colegiado em outro momento após 55 

alterações do novo Coordenador e do Regulamento Interno. Nesse momento o professor 56 

permanecerá como professor permanente do Programa. c) grupos de trabalho. Foi 57 

questionado aos professores sobre o andamento dos trabalhos dos grupos conforme ordem de 58 

serviço expedida.  Em discussão: alguns grupos estão trabalhando outros ainda aguardando 59 

documentos de respostas dos professores. Foi comunicado que as pastas estão no Google 60 

drive e a secretaria fica à disposição, caso necessário, para mais documentação ou abertura de 61 



3 
 

link para análise. .Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata pela servidora Rosa 62 

Maria Brito SIAPE 1960971 que será assinada por todos os presentes à reunião. 63 


