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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas os membros 1 

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

Secretaria do Programa, sala nº 522, no prédio Dez do Centro de Tecnologia da UFSM, sob a 3 

coordenação do seu Presidente Profa. Andressa de Oliveira Silveira com a seguinte pauta:1) 4 

Dispensa de disciplinas; 2) Aprovação dos Planos de Docência; 3) Substituição de 5 

Orientador; 4) Aprovação por Ad Referendum de Resultado da seleção do professor;  6 

visitante; 5) Credenciamento e recredenciamento de docentes do programa; 6) Aprovação da 7 

APCN com as modificações propostas pelo avaliador externo; 7) Edital Seleção ingresso 8 

2018/1; 8) Assuntos Gerais. Estiveram presentes a reunião os Profs. Andressa de Oliveira 9 

Silveira, Daniel Allasia, Rutinéia Tassi, Delmira Beatriz Wolff e o prof. Elvis Carissimi e os 10 

representantes dos discentes Tiago Liberalesso e Fernanda Tamiozzo. . A profa. Malva Mancuso 11 

participou da reunião por videoconferência. A profa. Andressa de Oliveira Silveira abriu os 12 

trabalhos saudando a todos e iniciou, solicitando a inclusão de item de pauta referente ao  13 

Reconhecimento de diplomas de pós-graduação. Com a inclusão de pauta aceita deu sequencia 14 

na Ordem do Dia : 1) Dispensa de disciplinas; Solicitação de dispensa de disciplinas do discente 15 

Ezequiel Andrei Somavil. Em discussão. Ficou decidido que o Coordenador poderá deferir as 16 

dispensas solicitadas pelos discentes e quando necessário consultará ao Colegiado. Em discussão. 17 

Aprovado. 2) Aprovação dos Planos de Docência; Foram apresentados os Planos de docência 18 

dos seguintes alunos:  Elzon Cassio Rippel; Robson Leo Pachaly,  Gessica Weber Casado, 19 

Fabricio Schneider Colusso, Fernando Pasini, Bibiana Peruzzo Bulé. Em discussão. Aprovados. 3) 20 

Substituição de Orientador;  A discente Fernanda Tamiozzo solicitou a troca de orientação. 21 

Atualmente ela está sob a orientação da profa. Rutineia Tassi e solicita a troca de orientador para a 22 

profa. Andressa de Oliveira Silveira, devido ao assunto da pesquisa ser da área da profa. Andressa 23 

de Oliveira Silveira. Em discussão. Aprovado. 4) Aprovação por Ad Referendum de Resultado 24 

da seleção do professor visitante; Os candidatos aprovados  na seleção foram: José Goes 25 

Vasconcelos Neto, Latif Kalin, Victor Alcaraz Gonzales, com publicação no Diário Oficial da 26 
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União nesta data. Será constituído um grupo de docentes para tratar do plano de trabalho que será 27 

desenvolvido no programa, incluindo a colaboração em projetos de pesquisa, co-orientações e 28 

disciplina que será ministrada por esse professor. 5) Credenciamento e recredenciamento de 29 

docentes do programa;  A profa. Coordenadora Andressa de O. Silveira informou que todos os 30 

docentes do Programa foram avaliados pela comissão de credenciamento e recredenciamento e 31 

atingiram a pontuação necessária para continuarem atuando como professores permanentes do 32 

programa, com exceção do prof. Francisco Rossarola Forgiarini, que não atingiu a pontuação, 33 

portanto não poderá ofertar vagas no próximo edital de seleção do Programa. Foi avaliada ainda 34 

pela comissão de credenciamento e recredenciamento a solicitação do prof. Enio Seidel Jr. para 35 

credenciamento como professor permanente no Programa, e esta comissão aprovou a solicitação. 36 

Em discussão: Aprovado. O técnico de laboratório Tiago Formentini encaminhou o interesse na 37 

prestação de serviços voluntários e colaborador para ministrar uma disciplina no Programa, 38 

apresentando uma proposta e plano de trabalho. Serão consultadas as instâncias superiores para 39 

com estes procedimentos pela Coordenação e o assunto voltará a ser discutido e avaliado pelo 40 

Colegiado, após o parecer da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento. 6) Aprovação 41 

da APCN com as modificações propostas pelo avaliador externo; Foi solicitado pelo 42 

examinador externo algumas modificações na APCN. A profa. Andressa de Oliveira Silveira e a 43 

profa, Delmira Wolff fizeram os ajustes necessários como: inclusão disciplinas, inclusão de novos 44 

professores e reformulação da justificativa da proposta. Os trâmites internos da APCN serão 45 

executados e os dados inseridos na Plataforma Sucupira conforme os prazos estipulados pela 46 

CAPES. Em discussão. Em votação. Aprovado. 7) Edital Seleção ingresso 2018/1; A 47 

Coordenadora informou a todos  que o Edital está sendo alterado de acordo com as modificações 48 

solicitadas pela PRPGP. Será reformulado e confeccionado um novo Edital e será convocada uma 49 

nova reunião específica para aprovação desta nova versão. 8) Reconhecimento de diplomas de 50 

pós-graduação; A Presidente do Colegiado  informou a todos  o recebimento do memorando  51 

009/2017 –PRPGP referente ao Edital a ser lançado pela UFSM para reconhecimento de diplomas 52 
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de pós-graduação. Nesse mesmo memorando foi solicitado que os Programas de Pós Graduação se 53 

manifestem sobre o número de solicitações de reconhecimento de diplomas que poderão avaliar 54 

neste edital. Em discussão. Em votação; Ficou determinado que o Programa de Pós Graduação em 55 

Engenharia Ambiental avaliará 01(uma) pedido de reconhecimento de diploma por edital. 9) 56 

Assuntos Gerais. A) O colegiado discutiu e decidiu que o Coordenador poderá avaliar a 57 

composição das bancas de defesa de mestrado, sem a necessidade de consultar o Colegiado 58 

previamente. B) Prorrogação da Jessica Formentini por Ad Referendum, onde consta a solicitação 59 

de prorrogação para 6 meses, o qual foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, a professora 60 

Andressa de Oliveira Silveira encerrou a reunião às onze horas e trinta minutos e foi lavrada a 61 

presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada pelo presidente do Colegiado e demais 62 

membros conforme folha anexa. 63 


