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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, de 

forma virtual (google meet), com a presença dos Professores Leila Picolli da Silva, 
Gilberto Vilmar Kozloski, Luciana Potter e Catarina Stefanello; e dos representantes 
discentes do doutorado, Henrique da Costa Mendes Muniz, e do mestrado, Dinah Pe-
reira Rodrigues - Professor Rafael Lazzari justificou ausência em função de estar em 
férias - foi realizada Reunião do Colegiado do PPGZ com a seguinte pauta: 1. Análise 
e deliberações sobre vagas – Edital ingresso 1º semestre de 2022 – Cursos de 
Mestrado e Doutorado: A reunião iniciou pelo diagnóstico sobre número de orienta-
ções por docente, defesas em atraso (aportados pela resolução do REDE), índice de 
produção qualificada (extrato A) por docente solicitante e perspectiva de cotas de bol-
sas futuras. Foram aprovadas as seguintes solicitações: MESTRADO: Catarina (1), 
Gilberto (1), Leila (2), Pamela (1), Rafael (1), Thaíse (1). DOUTORADO: Bernardo (1), 
Gilberto (1), Leila (1), Mauro (1), Rafael (1). Foram feitas ponderações sobre as soli-
citações a seguir: Prof. Júlio – Embora o Prof. Júlio tenha apresentado reação em seu 
índice de produtividade, seu desempenho é instável (1,4 equivalente A, considerando 
produção 2019-20). Por esse motivo o Colegiado aprovou por unanimidade 1 vaga de 
mestrado das 2 solicitadas. A solicitação da Professora Naglezi (1 vaga de mestrado) 
foi indeferida por unanimidade pois, na condição de Docente Colaboradora, somente 
é permitida a orientação de 1 aluno de mestrado por vez. As solicitações da Profes-
sora Luciana (1 vaga de mestrado e 1 vaga de doutorado) foram indeferidas com qua-
tro votos a favor e duas abstenções, porque o seu número de orientações atual é 
elevado (9 orientados) e sua produção científica qualificada está apresentando evolu-
ção lenta. A vaga de doutorado do Prof. Sérgio foi indeferida por unanimidade por 
possuir número elevado de orientações em andamento e produção qualificada (ex-
trato A) decrescente nos últimos 3 anos. Dessa forma, o número total de vagas ficou: 
8 vagas para Mestrado e 5 vagas para Doutorado; 2. Itens para pontuação dos edi-
tais de mestrado e doutorado edital específico do curso de Mestrado: será adicio-
nado o item de defesa de projeto como item de pontuação valendo 30% da nota geral 
e alterados os pesos do desempenho acadêmico para 40% na nota geral (média geral 
do histórico) e das atividades extracurriculares e produção científica para 30% da nota 
geral. Para o item de produção científica da ficha de avaliação serão estratificados os 
artigos com pontuação diferenciada para primeiro autor e co-autoria (limite máximo de 
5 produções no período) e para resumos como primeiro autor, máximo de 10 produ-
ções no período. Edital específico do curso de Doutorado: Para o item de produção 
científica da ficha de avaliação serão estratificados os artigos com pontuação diferen-
ciada para primeiro autor e co-autoria (limite máximo de 5 produções no período) e 
para resumos como primeiro autor, máximo de 10 produções no período  3. Comissão 
de Seleção: A Comissão de Seleção será composta pelos professores com vagas 
abertas que participarão das subcomissões de análise de currículo e de defesas de 
projeto e de produção intelectual – Professores Leila Picolli da Silva – Presidente, 
Bernardo Baldisserotto, Catarina Stefanello, Mauro Alves da Cunha, Rafael Lazzari, 
Gilberto Vilmar Kozloski, Julio Viégas, Pamela Itajara Otto e Thaíse Pinto de Melo.   
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião e lavrou esta ATA 
que, sendo aprovada, será assinada pelos presentes. 
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