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ATA 06/2020 - PPGZ  1 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 15:30h, foi realizada Reunião 2 
Ordinária do Colegiado do PPGZ via web (meet.google) com a seguinte pauta: 1) Edital de 3 
seleção e vagas; 2) Solicitação de desligamento; 3) Prorrogações de defesa; 4) Prazo entrega 4 
versão final teses e dissertações e 5) Assuntos gerais. Participaram os docentes Gilberto 5 
Vilmar Kozloski, Leila Picolli da Silva, Rafael Lazzari e Fernando Luiz Ferreira de Quadros, o 6 
representante discente do doutorado Stela Naetzold Pereira e do mestrado Éverton Augusto 7 
Kowalski. A reunião iniciou pela análise e aprovação dos editais de seleção de alunos de 8 
mestrado (M) e doutorado (D) para ingresso em março de 2021. A seguir foram analisadas as 9 
solicitações de vagas. Foi salientado que um docente permanente poderá orientar no máximo 10 
oito alunos, sendo quatro de mestrado e quatro de doutorado e que deve-se buscar equilíbrio 11 
no número de orientações de mestrado e doutorado. As vagas aprovadas foram as seguintes: 12 
Bernardo: 1M e 1D; Catarina: 1M e 1D;  Clair: 1M; Dari: 1M; Gilberto: 1M e 1 D; Leila: 2M e 13 
2D; Luciana: 2M e 1D; Mauro: 1M e 2D; Rafael: 1M; Sérgio: 2M e 1D; Sílvio: 1M; Vladimir: 2M 14 
e 1D; Ricardo: 1m e Thaise: 1M. A seguir foi analisada e aprovada a solicitação de 15 
desligamento, em comum acordo de ambos orientador (Gilberto) e aluna, da aluna de 16 
doutorado Márcia Ferreira Bitencourt. Seguindo, foi aprovado por antecipação todas as 17 
solicitações de prorrogação de prazo de defesa de Tese ou Dissertação de fevereiro de 2021 18 
para até agosto de 2021, em função das restrições impostas pela COVID-19, que 19 
comprometeram as atividades de pesquisa em 2020. Seguindo, foi analisado a situação de 20 
alunos do mestrado e doutorado que defenderam seus trabalhos entre março e maio de 2020 21 
mas que ainda não entregaram as versões finais corrigidas de suas dissertações ou teses. 22 
Em função da necessidade de anexar a versão final do documento na plataforma Sucupira 23 
ainda durante o ano vigente, ano da defesa da dissertação ou tese, foi decidido dar prazo até 24 
quinze de dezembro do corrente ano para entrega das mesmas. Quem não entregar será 25 
definitivamente desligado do programa. Em assuntos gerais foi salientado a necessidade da 26 
participação docente e discente no processo de autoavaliação e planejamento do PPGZ, que 27 
constitui uma demanda relevante da CAPES e será critério de avaliação na próxima 28 
quadrienal. Foram apresentados os resultados do questionário aplicado aos discentes e 29 
salientou-se a necessidade da participação massiva dos docentes e discentes na segunda 30 
etapa do processo, que consistirá na palestra do Coordenador de área na CAPES dia 4/12, 31 
14:00h. por videoconferência.  Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião 32 
e lavrou esta ATA que, sendo aprovada, será assinada pelos presentes.  33 
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