
ATA Nº 130/2017 - COLEGIADO PPGE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesete, às 8h30min, na Sala 3172, do Centro1

de Educação da UFSM, foi realizada uma reunião extraordinária do Colegiado do PPGE à2

qual compareceram: Liliana Soares Ferreira, Coordenadora do PPGE; Elena Maria Mallmann,3

coordenadora substituta do PPGE, Adriana Moreira da Rocha Veiga, Coordenadora da Linha4

de Pesquisa 1; Nara Vieira Ramos, Coordenadora da Linha de Pesquisa 2; Ilse Abegg,5

representante da Linha de Pesquisa 2; Márcia Lise Lunardi Lazzarin, Coordenadora da Linha6

de Pesquisa da 3; Fabiane Adela Tonetto Costas, Representante da Linha de Pesquisa 37

Gabriella Eldereti Machado, Representante discente da LP1; Lucas da Silva Martinez,8

Representante discente da LP2; Zelmielen Adornes de Souza, Representante discente da9

LP4. Justificaram suas ausências: Doris Pires Vargas Bolzan, Representante da Linha de10

Pesquisa 1 ; Marcelo de Andrade Pereira, Coordenador da Linha de Pesquisa 4; Natali11

Esteve Torres, Representante discente da LP3; Cláudia Ribeiro Bellochio, Representante da12

Linha de Pesquisa 4. Sob a presidência da Coordenadora do PPGE, Profa. Liliana Soares13

Ferreira, deu-se início à reunião com pauta única: retificação do resultado final do processo14

seletivo de novos discentes do PPGE, conforme estabelecido pelo Edital 017/2017 - PRPGP.15

Dado início a Reunião, a Coordenadora Liliana Soares Ferreira, esclareceu o motivo da16

reunião, explicando aos presentes que o remanejo de vagas entre os orientadores não foi17

possível, tendo em vista que cada professor deve permanecer com o número de vagas18

ofertadas no edital. A presidente leu o e-mail recebido da Coordenação de Pós-Graduação,19

em que foi informado que é possível ocorrer a troca de orientador, desde que o candidato20

assine o termo de concordância, aceitando o novo orientador. Dessa forma, permanecerá o21

número de vagas ofertadas por orientador sem ferir determinação do edital. Por fim,22

apresentou-se o seguinte resultado: a Linha de Pesquisa 1 aprovou 12 candidatos para23

mestrado e 15 para o Doutorado; a Linha de Pesquisa 2 aprovou 08 candidatos para24

mestrado e 12 para o Doutorado; a Linha de Pesquisa 3 aprovou 07 candidatos para25

mestrado e 2 para o Doutorado; a Linha de Pesquisa 4 aprovou 04 candidatos para mestrado26

e 03 para o Doutorado. Assim, a LP1 não preencheu duas vagas de mestrado, e preencheu27

todas vagas de doutorado; LP2 não preencheu três vagas de mestrado e uma vaga de28

doutorado; LP3 preencheu todas as vagas de mestrado e doutorado; e LP4 não preencheu29

uma vaga de mestrado e duas vagas de doutorado. Após análise, o resultado final foi30



aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado presente na reunião. Nada mais31

havendo a tratar, deu-se encerrada a reunião, da qual eu, Gessiane Rehbein, Secretária32

Administrativa do PPGE lavro a presente ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos33

membros do Colegiado do PPGE, presentes na reunião (lista de presença em anexo).34


