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Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas o Colegiado 1 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental estiveram reunidos na sala da 2 

Coordenação nº 1301, no prédio Anexo C do Centro de Tecnologia da UFSM sob a 3 

coordenação do seu Presidente Prof. Daniel Gustavo Allasia Piccilli com a seguinte 4 

pauta: 1) Docência orientada; 2) Solicitações de Prorrogação de qualificação; 3) 5 

Edital / Processo de seleção 2016/01; 4) Novo Regulamento PPGEAmb (novos 6 

planos de  estudos de 28 para 24) - Comissão de revisão plano; 5) Requerimento 7 

dispensa de disciplinas;6) Assuntos gerais: a)Estiveram presentes a reunião, o 8 

coordenador prof. Daniel Allasia, o prof. Elvis Carissimi, profa. Delmira Beatriz  Wolff, 9 

profa. Rutinéia Tassi, Profa. Andressa da Silveira, oprof. Edson Foletto justificou sua 10 

ausência pelo motivo de estar em aula, representante dos discentes Willian Fernando de 11 

Borba e Osmar Schmidt Filho. O professor Daniel Allasia abriu os trabalhos com a 12 

seguinte ordem do dia: 1) Apresentação da professora Andressa da Silveira para 13 

Coordenadora Substituta do Programa PPGEAmb, para o período de 2015/2016, a qual 14 

será emitido Portaria a Direção do Centro de Tecnologia , como também  a dispensa do 15 

prof. Elvis Carissimi coordenador substituto pro-tempore; 2) Docência Orientada para 16 

2015/2: aprovados os seguintes planos de docência orientada I e II: Jéssica Formentini, 17 

Desirê Armborst Alves, Ewerthon Cezar Schiavo Bernardi,  Aline Nogueira Palmeira, 18 

Juliana Fernandes Vaz Viega; 3) Edital de seleção 2016/1 foi aprovado após discussão 19 

referente aos item da ficha de avaliação, ficha do inscrito, e bibliografia. Foi aprovado as 20 

seguintes datas para prova de seleção do programa para o dia 30 de novembro de 2015 21 

das 14 horas e a entrevista dia 02 de dezembro a partir das 14 horas;  4) O Regulamento 22 

do Programa de Pós Graduação da Engenharia Ambiental – PPGEAmb foi aprovado por 23 

unanimidade de acordo com  as sugestões do prof. Elvis Carissimi; 5) Solicitação de 24 

teste de proficiência de Ângela Maria Mendonça aprovado por unanimidade. 5) 25 

Assuntos Gerais:  a) Desconsiderado a solicitação de prorrogação de Jorge Mezzomo 26 
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Neto, pois o mestrando não é bolsista; b) o professor Daniel Allasia explanou sobre a 27 

reunião que esteve participando em Brasília na CAPES, onde sugere novas discussões 28 

sobre avaliação do curso do triênio CAPES e melhoramento das publicações junto aos 29 

professores e mestrandos. Após discussão e analise dos assuntos: Programa/Avaliação 30 

CAPES, ficou definido que será estipulado uma data para uma reunião geral de todos os 31 

professores vinculados  ao programa para novas analises e discussões. b) Ficou aprovado 32 

por unanimidade que todas as bancas de defesa de dissertação do programa deverão ter 33 

os nomes aprovados pelo Colegiado com 30 dias de antecedência;  Nada mais havendo a 34 

tratar, o professor Daniel G. Allasia Piccilli encerrou a reunião às doze horas e foi 35 

lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes na 36 

reunião. 37 


