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ATA 04/2020 - PPGZ  1 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, foi realizada Reunião Ordinária do 2 
Colegiado do PPGZ via web (meet.google) com a seguinte pauta: 1) Aprovação de 3 
relatório de pós-doutorado; 2) Docência orientada (DO) via sistema REDE-UFSM. 4 
Participaram os docentes Clair Jorge Olivo, Gilberto Vilmar Kozloski, Leila Picolli da 5 
Silva, Rafael Lazzari e Fernando Luiz Ferreira de Quadros, o representante discente 6 
do doutorado Márcio Pilecco e do mestrado Yuri Katagiri. A reunião iniciou pela 7 
análise e aprovação do relatório de pós-doutorado (PNPD) realizado entre agosto de 8 
2018 a julho 2020 no PPGZ por Taida Juliana Adorian. A seguir foi analisada a 9 
questão da validade das atividades de DO por alunos de mestrado e doutorado do 10 
PPGZ pelo Regime de Exercícios Domiciliares Especiais adotado pela UFSM no 11 
período de suspensão das atividades presenciais em função da COVID-19. Foi 12 
ponderado, por um lado, que a maioria dos docentes não está devidamente 13 
preparada/treinada para desenvolver atividades de ensino à distância e, desse 14 
modo, não estariam aptos a orientar os alunos de DO. Também foi ponderado que 15 
ainda não há regulamentação/normatização institucional sobre quais procedimentos 16 
em REDE deveriam ser adotados pelos docentes, e sobre o grau de compromisso 17 
dos alunos de graduação em participar das atividades pelo REDE. Por outro lado, 18 
assim como as atividades presenciais, exercitar atividades de ensino à distância 19 
também seria relevante para a formação didática dos alunos de DO. Em resumo, 20 
considerou-se que há ainda muitas incertezas em relação ao REDE e, desse modo, 21 
o Colegiado decidiu por unanimidade validar atividades de DO em REDE somente 22 
para alunos em condições excepcionais, como ter prazo/previsão de defesa de tese 23 
ou dissertação antes do final do corrente semestre letivo. Nada mais havendo a 24 
tratar, o Coordenador encerrou a reunião e lavrou esta ATA que, sendo aprovada, 25 
será assinada pelos presentes. 26 
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