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ATA_PPGAUP_2022_10 – Reunião Colegiado 

Em 04 de março de 2022, às 14 horas, no ambiente virtual Google Meet no Link: 

meet.google.com/qow-ompu-owm, reuniram-se os professores membros do 

Colegiado:Vanessa Goulart Dorneles Presidente, Prof. Josicler Orbem Alberton, Profa. Isis 

Portolan dos Santos, Prof.Luis Guilherme Aita Pippi e secretariando os trabalhos a servidora 

Rosa Maria Brito. Justificaram ausências prof. Olavo Avalone Neto, profa. Raquel Weiss. 

Com a seguinte pauta: 1) Convidada profa. Veronica Donoso, 2) Homologação da Ata 002 

da Comissão Eleitoral, 3)Homologação de Ata processo seletivo Edital 028/2021, 4) 

Homologação de Ata 001 e 002  Comissão de Bolsas 2022/1,  5) Requerimento de 

Suficiência em Inglês de Mariana Nicorema Morari, 6)Prorrogações de Defesa: dos 

discentes: Renan Somavilla Uliana, Talires Quesada Tavares, Anna Clara Franzen 

Denardin, Valéria Rolim Marostega, 7) Requerimento de Qualificação de Kayan de 

Freitas Araújo; 8) Declaração de afastamento para Pós-Doc da profa. Andreia Valli 

Nummer; 9) Disciplina DAU862 - Simulação Ambiental para Arquitetura para ser 

conduzida de forma remota em 2022/1; 10) Grade de Horários 2022_1; 11) Assuntos 

gerais: a) Situação do prof. Caryl Lopes, b) Projeção de datas reuniões do Colegiado 

PPGAUP; c) Grade de Horários a serem oferecidos em 2022/1; d) Documentos a serem 

enviados para reuniões do Colegiado deverão ser enviados com 72 horas de 

antecedência, e) Trabalhos de qualificações e dissertações finais deverão ser enviados 

antes de ocorrer a Banca para a  Coordenação, para passagem no Software Turnitin 

(Autoplágio) .  A profa. Vanessa Goulart Dorneles foi anunciada ao Colegiado e conduzindo 

a reunião saudou a todos e passando a ordem do dia na sequência:  Aprovação da Ata 

nº09/2022 – corrigindo a data de 24/01/2022 para 28/01/2022. Em votação Aprovada1) 

Convidada profa. Veronica Donoso.  A profa. Vanessa Dorneles introduziu a profa. 

Verônica Donoso para explicar sua licença de afastamento LTIP (licença para tratar interesses 

particulares) de 2 (dois)anos solicitada a PROGEP/UFSM. A profa. Verônica Donoso 

informou a todos que já protocolou sua solicitação e que está em fase de análise pelas 

instâncias superiores e se aprovada contará a partir de 03/05/2022. Neste tempo pretende 
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oferecer uma disciplina de forma condensada em abril. Contando com convidados nacionais e 

internacionais também com a hipótese de ser ministrada em outros idiomas. Colocou que a 

sua orientanda Jamile Pereira defendeu sua dissertação, sendo aprovada e em fase de 

correção. A orientanda Lícia Quoos já qualificada, passará a ser orientada pelo prof. Luis 

Guilherme Aita Pippi com coorientação da profa. Verônica Donoso, a orientanda Milena 

Rubin Magoga passará a ser orientada pela profa. Josicler Orbem Alberton, e o discente 

Kayan de Freitas Araújo está com sua qualificação marcada para a data de 16 de março 

corrente, sendo que após a sua qualificação, será verificado a qual professor ficará 

encarregado de sua orientação. A profa. Verônica Donoso solicitou ao Colegiado para 

prosseguir contribuindo na orientação de seus alunos e que tenha a possibilidade de continuar 

participando de futuros eventos com o PPGAUP. A professora comentou também que estará 

em contato com o Programa para futuras parcerias e contribuir com a internacionalização do 

curso e, também, através da SAI/UFSM.  Os professores presentes na reunião se 

manifestaram com ideias de futuros eventos no Programa com a profa. Verônica Donoso e 

favoráveis a disciplina condensada em abril de 2022. A profa. Vanessa Dorneles agradeceu a 

presença da professora e colocou a Coordenação do PPGAUP à disposição para o bom 

andamento deste processo junto a PROGEP/UFSM. A professora Verônica Donoso agradeceu 

despedindo-se e saiu da reunião. Em continuação da ordem do dia a profa. Vanessa Goulart 

apresentou em tela o item 2) Homologação da Ata 001 e 002 da Comissão Eleitoral, em 

análise. Em votação: Aprovada.  3)Homologação de Ata processo seletivo Edital 028/2021. 

A profa. Vanessa Goulart Dorneles projetou em tela a ata final dos aprovados do processo 

seletivo Edital 028/2021 de 30/12/2021, que teve aprovados 5(cinco) candidatos que terão 

suas matrículas em abril de 2022. Em discussão. Em votação: Aprovado.  4) Homologação de 

Ata 001 e 002 Comissão de Bolsas 2022/1, apresentado em tela as atas da Comissão de 

Bolsas 3(três), sendo que os documentos já seguiram via PEN ao Núcleo de Gerenciamento 

de Bolsas DS/CAPES. Em discussão. Em votação: Aprovado 5) Requerimento de 

Suficiência em Inglês da discente Mariana Nicorema Morari, Em análise. Em votação: 

Aprovado o certificado apresentado pela discente, o qual será encaminhado para registro em 

seu histórico. 6) Prorrogações de Defesa: dos discentes: Renan Somavilla Uliana, Talires 

Quesada Tavares, Anna Clara Franzen Denardin, Valéria Rolim Marostega, 

Apresentado em tela as solicitações com as respectivas justificativas de prorrogações. Em 

discussão. Em votação: Aprovado a solicitação de Renan Somavilla Uliana para 10(dez) 

meses de acordo com a Instrução Normativa 003/2022 da UFSM/PRPGP, a discente Talires 

Quesada Tavares aprovado a prorrogação para 9(nove) meses, a discente  Anna Clara 
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Franzen Denardin para o prazo de 6(seis) meses e a discente Valéria Rolim Marostega, 

com prazo de 6(seis) meses e seguindo a IN 003/PRPGP/UFSM   que consta “Os processos de 

prorrogação devem ser abertos via PEN e, após aprovação do Colegiado, tramitado 

diretamente ao Controle Acadêmico (01.09.13.00.0.0)”. 7) Requerimento de Qualificação 

de Kayan de Freitas Araújo; Em análise e discussão. Em votação aprovado a Banca de 

Qualificação; 8) Declaração de afastamento para Pós-Doc da profa. Andreia Valli 

Nummer; Apresentado em tela a declaração de afastamento da profa. Andreia ValliNummer 

e na qual consta os seguintes dizeres: “com afastamento integral da UFSM, para realização de um 

estágio Pós-doutoral pelo período de 01/02/2022 a 29/07/2022, declaro aos fins a que se propõe, que 

permanecerei com minhas atividades de orientação ao(s) acadêmico(s) a seguir relacionados: Pedro 

Eneri Cremonese e Matheus Mendonça Medeiros que ingressaram na pós-graduação sob minha 

orientação e, principalmente, por se tratar de uma atividade voluntária e de meu interesse, assim 

renuncio a qualquer efeito financeiro decorrente pela continuidade dessas atividades de orientação e 

de participação em bancas de defesa junto aos cursos de pós-graduação da UFSM.” Em análise e 

discussão. Em votação: Aprovado 9) Disciplina DAU862 - Simulação Ambiental para 

Arquitetura para ser conduzida de forma remota em 2022/1; Em análise e discussão. Em 

votação: Aprovado a solicitação do professor para que a disciplina seja de forma remota em 

2022/1 e será consultado ao registro acadêmico da PRPGP se esta disciplina poderá ser 

sempre (semestres futuros) de forma remota. 10) Grade de Horários 2022_1 Apresentado em 

tela a grade de horários 2022-1 e com a ressalva que constará na grade a disciplina da 

Acústica Ambiental que será oferecida no Programa PPGEC sendo que no primeiro momento 

em forma de Matrícula extracurricular e será aguardado os documentos da professora para 

cadastramento desta disciplina junto ao PPGAUP. Em análise e discussão. Em votação: 

Aprovado; 11) Assuntos gerais: a) Situação do prof. Caryl Lopes. Conforme email a 

coordenação do professor Caryl Lopes questionando sobre o término de suas orientações 

junto ao PPGAUP e não tendo oferecido abertura de vaga em Editais de Seleção, se 

continuará cadastrado no Programa. Em discussão e análise. Os membros do Colegiado se 

pronunciaram que gostariam muito que o professor continuasse ofertando vagas em Editais e 

ministrando aulas, dessa forma continuará com professor permanente do Programa. A 

Coordenação se manifestou no interesse e da continuidade do professor Caryl Lopes como 

permanente no PPGAUP, com orientações e disciplinas. Caso o professor Caryl deseje parar 

suas orientações deverá solicitar à coordenação para se tornar professor voluntário do 

programa. b) Projeção de datas reuniões do Colegiado PPGAUP; Será enviado email a 

todos os discentes e professores sobre a previsão preliminar de datas futuras para reuniões do 
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Colegiado; d) Documentos a serem enviados para reuniões do Colegiado deverão ser 

enviados com 72 horas de antecedência. A presidente do Colegiado profa. Vanessa 

Dorneles comunicou que terá para sua nova gestão algumas regras para o bom andamento dos 

trabalhos e para agilizar as reuniões do Colegiado, os documentos que forem recebidos pela 

coordenação com 72 horas de antecedência da reunião do Colegiado, já previamente 

agendadas entrarão em Pauta e, outros, após este tempo, ficará em pauta para reuniões futuras.  

e) Trabalhos de qualificações e dissertações finais deverão ser enviados antes de ocorrer 

a Banca para a Coordenação, para passagem verificação de plágio.  A professora Vanessa 

Goulart Dorneles comunicou que os arquivos enviados para Bancas de qualificação e defesa 

deverão ser verificados quanto ao plágio (pelo Software Turnitin ou similar), os 

procedimentos para tal serão analisados em futuras reuniões. Tal procedimento servirá para 

evitar possíveis constrangimentos nos atos públicos de defesa, para alunos, professores e para 

o próprio Programa, e como proteção da Coordenação que assina anuência para todas as 

publicações finais enviadas à Biblioteca Universitária. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 

a presente ata pela servidora Rosa Maria Brito SIAPE 1960971 que será assinada por todos os 

presentes à reunião. 
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