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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 08:30hs, com a 
presença dos Professores Leila Picolli da Silva,  Gilberto Vilmar Kozloski, Rafael 
Lazzari, Luciana Pötter e Catarina Stefanello; e dos representantes discentes do 
doutorado, Stela Naetzold, e do mestrado, Éverton Augusto Kowalski; foi realizada 
Reunião Ordinária do Colegiado do PPGZ via Google Meet, com a seguinte pauta: 1. 
Autorização do Colegiado para assumir a vaga de professor substituto (20h-
atividade remota), concomitantemente as atividades PNPD. Aprovação ad 
referendum da solicitação pela Coordenação, ratificada pelo Colegiado (decisão 
aportada pela Resolução UFSM N. 036, de 14 de dezembro de 2020). 2. Número de 
cópias "capa dura" de TCCs a serem entregues no PPGZ-UFSM: foi aprovada a 
proposta de reduzir a obrigatoriedade de entrega de duas para uma cópia definitiva 
do Trabalho de Conclusão de Curso para a Coordenação do PPGZ. 3. Formulário de 
Acompanhamento dos Pós-Graduandos: foi aprovada a exigência de preenchi-
mento e tramitação dos formulários de acompanhamento semestral, para mestrado 
(FASM) e de acompanhamento anual para doutorado (FAAD). Os formulários serão 
disponibilizados para preenchimento pelo discente e respectivo orientador, em prazo 
a ser estipulado pela Coordenação, com o objetivo de melhorar a eficiência de acom-
panhamento dos discentes, bem como, aportará a Comissão de Bolsas em demandas 
avaliativas quanto a manutenção de cotas. O não envio do referido documento acar-
retará na suspensão imediata da cota de bolsa. Caso o discente não possua bolsa, o 
não envio do formulário excluirá automaticamente sua possibilidade de ser contem-
plado com cota futura. 4. Solicitação de credenciamento Profa. Pâmela Otto: o 
Colegiado ratificou o parecer favorável do GCDR (Grupo de Credenciamento, Descre-
denciamento e Recredenciamento) quanto ao credenciamento da Profa. Pâmela Otto 
como Jovem Docente Permanente. 5. Distribuição de cotas de bolsas para ingres-
sos 2021-1: A Coordenação esclareceu que a Comissão de Bolsas distribuiu as cotas 
existentes entre os orientadores, conforme recomendações aprovadas anteriormente 
pelo Colegiado e divulgadas em reunião geral com os docentes do PPGZ, onde foi 
considerado que cada docente permanente terá direito a orientar pelo menos um bol-
sista de mestrado e um bolsista de doutorado, e cada docente colaborador e/ou Jovem 
Docente Permanente terá direito a orientar um bolsista de mestrado, desde que te-
nham bolsas disponíveis a todos os docentes. . Porém, se o número de bolsas dispo-
níveis for menor que o número de docentes, as bolsas serão distribuídas prioritaria-
mente a discentes orientados pelos DP com maior produção científica vinculada ao 
PPGZ nos últimos dois anos, pontuada conforme as regras vigentes do Qualis CA-
PES. Se o número de bolsas disponíveis for maior que o número de docentes, as 
bolsas adicionais também serão distribuídas àqueles com maior produção científica 
vinculada ao Programa nos últimos dois anos. 6. Situação das cotas de bolsas de 
doutorado-ingressos 2018-2: foi comunicado que nove das 11 cotas de doutorado 
dos ingressos 2018-2 foram transformadas em “cotas empréstimo” pela CAPES, 
sendo que ao seu término, as cotas serão extintas para o PPGZ. Nesta oportunidade 
foi relatado que no último ano houve um corte superior a 50% das cotas de bolsas 
(CAPES e CNPq) de mestrado e doutorado de nosso Programa. Considerando a ins-
tabilidade e excepcionalidade do momento, foi aprovada a possibilidade de análise de 
solicitações de prorrogação de bolsas por até 6 meses para os alunos de doutorado 
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ingressantes em 2018-2. As solicitações deverão ser realizadas mediante comprova-
ção efetiva da necessidade de prorrogação, com manifestação favorável do orienta-
dor, com encaminhamento do Formulário de Acompanhamento Anual devidamente 
preenchido, bem como, outras documentações pertinentes para subsidiar a análise 
da demanda. 7. Seleção de Mestrado e Doutorado para ingresso 2021-2: Devido 
aos cortes de bolsas para o PPGZ e os reflexos negativos em cascata, o Colegiado 
decidiu por não abrir seleção para ingressos de mestrandos ou doutorandos no se-
gundo semestre de 2021. 8. Produtos e egressos destaque do PPGZ: foi apresen-
tada a demanda para o relatório quadrienal da CAPES quanto as indicações de oito 
produtos destaque do PPGZ-UFSM no quadriênio, bem como, de seis egressos des-
taque (dois com tempo de titulação até cinco anos, dois com tempo de titulação entre 
cinco e dez anos, dois com tempo de titulação entre dez e quinze anos). O Colegiado 
recomendou que os docentes do PPGZ sejam consultados por e-mail quanto a esta 
demanda e enviem suas manifestações para análise do Colegiado, que irá avaliar as 
indicações ranqueando os destaques indicados e realizando uma reunião deliberativa 
com todos os docentes do PPGZ para decisão final sobre o assunto. Nada mais ha-
vendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião e lavrou esta ATA que, sendo 
aprovada, será assinada pelos presentes. 
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