
ATA Nº 150/2019 - COLEGIADO PPGE
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 9 horas, na sala 3172,1

do Centro de Educação, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do PPGE,2

na qual compareceram: Rosane Carneiro Sarturi, Coordenadora do Programa,;3

Dóris Pires Vargas Bolzan, Coordenadora da Linha de Pesquisa 1; Anemari4

Roesler Luersen Vieira Lopes, Representante da Linha de Pesquisa 1; Ilse Abegg,5

Coordenadora da Linha de Pesquisa 2; Elena Maria Mallmann, Representante da6

Linha de Pesquisa 2 ; Fabiane Romano de Souza Bridi, Coordenadora da Linha de7

Pesquisa 3; Leandra Bôer Possa, Representante da Linha de Pesquisa 3; Marilda8

Oliveira de Oliveira, Coordenadora da Linha de Pesquisa 4; Cláudia Ribeiro9

Bellochio, Representante da Linha de Pesquisa 4; Fernanda Monteiro Rigue,10

Representante dos discentes da LP1; Marcos Brito Corrêa, Representante dos11

discentes da LP2; Martiéli de Souza Rodrigues, Representante dos discentes da12

LP3 e Carin Cristina Dahmer, Representante dos discentes da LP4. Justificou sua13

ausência: Adriana Moreira da Rocha Veiga, Coordenadora Substituta do14

Programa. A Coordenadora do PPGE, professora Rosane Carneiro Sarturi, deu15

início a reunião cumprimentando a todos. Item 1. Aprovação da pauta. A pauta foi16

revisada e foram realizadas as seguintes inclusões : 1. Aprovação das solicitações17

de estágio pós-doutoral de Darciel Pasinato e Franciele Regina Garlet ;18

2.Chamada Interna nº023/2019/PRPGP/UFSM para contratação de Professor19

na modalidade Visitante Estrangeiro e Visitante Nacional 3. Edital para20

Credenciamento de Professores e Recredenciamento Interno 4. Plano de21

Docência Orientada : APG 303 Doc. Orientada I Thais Pulgatti Trindade (LP1) e22

Jordana Rex Braun (LP1) APG 305 Doc. Orient. III de Julia Graziela B. de Araújo23



Queiroz (LP3) ; APG 304 Doc. Orient. II de Kátia Fabiane Muller (LP3). 5. Relatório24

de Docência Orientada : APG 303 Doc. Orient. I de Deliane Costa de Aguiar (LP2).25

5. Arrecadação de material escolar para escola Sergio Lopes. Foi retirado de26

pauta o item 4. Apreciação da Reformulação do Projeto Político-Pedagógico (PPP)27

devido à necessidade de conhecimento prévio da versão final do PPP por parte28

dos membros do colegiado. Fica registrada a necessidade de convocação por29

parte da Coordenação do PPGE de reunião extraordinária no dia 18/03/2019, às30

10 horas com pauta única Aprovação do novo Projeto Político-Pedagógico e31

Regimento Interno do PPGE. Item 2. Apreciação da Ata 149/2018 referente à32

ultima Reunião de Colegiado de 11 de dezembro de 2018: Após  ajustes a ata33

foi aprovada. Item 3. Aprovação de “Ad Referendum” à solicitação de34

ampliação de prazo para defesa de qualificação de dissertação da discente35

Deliane Costa de Aguiar, orientanda da professora Ilse Abegg: Aprovado. A36

discente já realizou a defesa no dia 11/03/2019. Item 4. Aprovação de Plano de37

Docência Orientada: Foram aprovados os planos de docência orientada APG 30338

Doc. Orientada I Thais Pulgatti Trindade (LP1) e Jordana Rex Braun (LP1) ; APG39

305 Doc. Orientada III Julia Graziela B. de Araújo Queiroz (LP3) ; Antônio Carlos40

Minussi Righes (LP2); Tásia Fernanda Wisch (LP1); Jordana Rex Braun (LP1);41

Thais Pulgatti Trindade (LP1); Lucas da Silva Martinez (LP2). Item 5. Aprovação42

de Relatório de Docência Orientada: Foram aprovados os Relatórios de43

docência orientada APG 303 Doc. Orientada I de Kelen Krüger (LP1) ; Letícia de44

Lima Borges (LP3) e Bianka de Abreu Selvero (LP2) ; APG 304 Doc. Orientada II -45

Luciana Guilhermano da Silva (LP2) Gabriela Paim Rosso (LP2), Franciele Rusch46

König (LP3), Deliane Costa de Aguiar (LP2) APG 305 Doc. Orientada III Gilberto47

Oliari (LP2), Antônio Carlos Minussi Righes (LP2), Gabriella Eldereti Machado48

(LP1), Marcela Bautista Nunez (LP4). e APG 306 Doc. Orientada IV Caroline49

Silveira Spanavello (LP1). Foram Reprovados os relatórios de docência de:50

APG303 Doc. Orientada I de Kauna Martins Bonfada (LP1), que deverá descrever51

detalhadamente as atividades relatadas e APG304 Doc. Orient. II de Suyan52

Barcellos Dutra (LP1) que deverá descrever detalhadamente as atividades53

relatadas além de corrigir a carga horária informada. Item 6. Avaliação e54



Homologação de Publicação Científica: Foram aprovadas as publicações55

científicas de Jonivan Martins de Sá (capítulo de Livro), Douglas Rodrigo Bonfante56

Weiss (Artigo Revista B1) aprovado mediante a assintura do orientador no57

requerimento; Mariane Carloto da Silva (Artigo Revista A2) mediante correção do58

requerimento; Julia Graziela Bernardino de Araújo Queiroz (Capítulo de59

Livro);Josicler Orbem Alberton (Capítulo de Livro). Item 7. Aproveitamento de60

Disciplinas de Outras Instituições de Ensino : As solicitações de Rosméri61

Hermes e Claudia Aparecida dos Santos foram encaminhadas as respectivas62

linhas de pesquisa para avaliação. Item 8. Requerimento de Troca de63

Orientador de Agnaldo Mesquita de Lima Junior : o doutorando Agnaldo64

Mesquita de Lima Junior da Linha de Pesquisa 1 requereu ao colegiado do PPGE65

a substituição de seu orientador Prof. Dr. Eduardo Adolfo Terrazan. Para tanto, o66

requerimento foi encaminhado à Linha de Pesquisa 1 para a devida deliberação,67

tendo em vista ser da linha de pesquisa a gerência sobre assuntos dessa68

natureza. Conforme relato da Professora Dra. Doris Pires Vargas Bolzan,69

Coordenadora da Linha de Pesquisa 1, está havendo recorrência em casos de70

requerimentos de orientandos do professor Dr. Eduardo Adolfo Terrazan para troca71

de orientador. Hoje, por exemplo, a Linha de Pesquisa 1 não teria condições de72

absorver esse tipo de demanda. Nesse sentido, a Comissão Colegiada manifestou73

total apoio às decisões tomadas pela Linha Pesquisa no que tange assuntos74

dessa natureza, inclusive futuras ofertas de vagas em processos seletivos. Item 9.75

Requerimento de Regime de Exercícios Domiciliares de Magda Schmidt76

Processo 23081.006896/2019-00 : Aprovado e encaminha à PRPGP para77

regularização da situação (120 dias a contar de 26/12/2018). Item 10 :78

Apreciação de Relatório de Pós-Doutoramento: Célia Tanajura Machado :79

Faltou encaminhamento das comprovações das publicações. Dessa maneira a80

aprovação do relatório fica condicionada a entrega da documentação faltante.81

Vivien Kelling Cardonetti : Aprovado. O trabalho apresentado pela Prof. Dra.82

Vivien Kelling Cardonetti é de extrema qualidade, muito acima dos requisitos83

padrões exigidos para um relatório de Pós-doutoramento. Registra-se a satisfação84

da Comissão Colegiada na aprovação do relatório e o interesse de que a85



professora venha a constituir a Linha de Pesquisa 4 como permanente. 2. Item 11.86

Solicitação de Ampliação da Prorrogação de Prazo para qualificação de87

projeto de doutorado de Sônia Suzana Farias Weber, orientada do Professor88

Dr. Eduardo A. Terrazan. Devido a demora da discente em ser aprovada no teste89

de suficiência em Língua Inglesa, não foi possível realizar a qualificação do projeto90

de doutorado no tempo normal (até agosto de 2018). Como já havia sido91

prorrogado o prazo para qualificação por 3 meses até o final do mês de novembro92

de 2018 e não houve defesa, a PRPG solicitou manifestação do Colegiado do93

PPGE para nova prorrogação e regularização da situação da aluna. A aluna já foi94

aprovada no teste de suficiência e já realizou a abertura do processo de95

qualificação via portal da UFSM, marcando a defesa para 20/03/2019. Dessa96

maneira o Colegiado se manisfeta a favor da nova prorrogação sem prejuízo ao97

prazo máximo de 48 meses para defesa final de tese. Item 12. Solicitação de98

Auxílio Financeiro para participação em Eventos : Tendo em vista a99

disponibilização dos recursos do PROAP somente a partir do final do mês de maio100

de 2019, ficou definido que tanto as Linhas de Pesquisa quanto a representação101

dos discentes do PPGE deverão encaminhar até 15/04/2018 um cronogramana102

com a previsão de participação em eventos para que a coordenação possa103

realizar uma estimativa de distribuição de recursos, conforme os critérios104

estabelecidos. Assim, a secretaria deverá encaminhar a versão final do documento105

que estabelece os critérios de distribuição de recursos financeiros aos106

coordenadores das linhas de pesquisa e representantes discentes. Quanto a107

solicitação da doutoranda Josicler Orbem Albertoni para auxílio financeiro para108

participação no III Colóquio Internacional – Imaginário: Construir e Habitar a Terra109

– ICTH 2019 em São Paulo, SP, de 16 a 18 de abril de 2019 deverá ser incluído110

na previsão dos discentes e se houver recurso, de acordo com os critérios de111

distribuição de recursos financeiros, será deferido. Item 13. Consulta para112

convênio DINTER entre o Instituto Federal do Sertão Pernanbucano e o113

PPGE. Conforme relato da Professora Rosane Carneiro Sarturi, foi recebida uma114

consulta por e-mail sobre a possibilidade do PPGE ofertar convênio DINTER ao115

Instituto Federal do Sertão de Penambuco. Após deliberação da comissão116



colegiada ficou definido que não há informações suficientes para a tomada de117

decisão e, portanto, a coordenação deverá solicitar maiores detalhes sobre áreas118

de interesse para pesquisa entre outras informações pertinentes. Registrando que119

há interesse em desenvolver o projeto, caso o mesmo possua aderência a120

proposta do Programa e tenha sido finalizado o Dinter em andamento com a121

UERGS. Item 14. Edital de Seleção para o 2º semestre de 2019. (prazo para122

envio do edital 05/04/2019). Conforme o que já havia sido deliberado na reunião123

ordinária do mês de outubro de 2018, deverá ser solicitada à Direção do Centro de124

Educação confecção de Portaria para constituição da Comissão Permanente de125

Seleção. O material referente ao processo seletivo de 2018 deverá ser126

encaminhado aos membros da Comissão por e-mail pela secretaria do PPGE para127

que se possa elaborar o novo edital de selação. A comissão deverá se reunir antes128

da data de 25/03/2019, quando ocorrerão as Reuniões da Linhas de Pesquisa em129

que será apresentado o edital de seleção. Item 15. Edital para Credenciamento130

e Recredenciamente de Professores e Recredenciamento Interno: foi131

manifestada a necessidade de uma avaliação de acompanhamento dos docntes132

permanentes no programa, que seja realizada a cada dois anos e de forma133

sistemática, o não atendimento aos critérios implicará na não abertura de novas134

vagas por parte dos docentes que não tenham atendido os critérios e nao135

apresentem plano de atividades para o cumprimento dos mesmos até o final do136

quadriênio. A abertura de credenciamento de novos docentes deverá ter um137

caráter de fluxo contínuo, com previsão de edital para o mês de novembro de cada138

ano. Item 16. Memorando 161/2018 – PRPGP – Processo 23081.054385/2018-139

13 referente a possível existência de Plágio na Dissertação de Mestrado da140

egressa Leisa Caetano Bürger. Foi informado pela professora Rosane Carneiro141

Sarturi que os procedimentos cabíveis à coordenação atual foram realizados e que142

o processo encontra-se em fase de defesa por parte da discente e do programa.143

Serão convocados a se manifestar a respeito da situação os professores Amarildo144

Trevisan e Adriana Moreira da Rocha Veiga, coordenadores do PPGE na época e145

responsáveis pela homologação da dissertação, ralizada com  autorização do146

colegiado. Item 17. Situação da entrega da Versão Final de Dissertação da147



discente Nathiele Ferreira da Silva, orientanda da Professora Sueli Salva.148

Conforme deliberado na reunião ordinária de Dezembro de 2018, foi comunicado149

via telefone e e-mail e ainda enviado via carta registrada à Discente Nathiele150

Ferreira da Silva o ofício informando os prazo máximo para entrega de sua versão151

final (18/12/2018) e as consequencias do não cumprimento. No entanto, a carta152

registrada retornou após três tentivas frustradas de entrega no endereço153

informado por telefone pela aluna. Desde então não se há notícia nem se154

consegue contato por nenhum meio com a discente. Dessa maneira a Comissão155

Colegiada decidiu pela última tentativa de contato da Coordenação com a aluna,156

que no prazo de 10 dias deverá encaminhar a versão final para apreciação da sua157

orientadora professora Sueli Salva. Não havendo retorno, a aluna Nathiele158

Ferreira da Silva deverá ser desligada do Programa e considerada reprovada,159

além de ter de restituir em sua totalidade os valores das bolsas recebidas durante160

o curso do seu mestrado, cabendo a devolução das bolsas recebidas durante o161

perído. Item 18. Contrato de Professor Voluntário da Profa. Dra. Silvia Isaia162

(incosistências na Plataforma Sucupira) : a coordenação deverá entrar em163

contato com a professora para deliberar os ajustes necessários (4h como164

professora permanente do PPGE), considerando que a mesma possui um Plano165

de Professora Voluntário até janeiro de 2010, o impedimento do registro da166

mesma ocorr devido a professora estar com 40h de efetivo exrcício em dois167

programas de pós-graduação da Universdade Franciscana (UFN). Item168

19.Chamada Interna nº023/2019/PRPGP/UFSM para contratação de Professor169

na modalidade Visitante Estrangeiro e Visitante Nacional. Fica aprovado o170

oferecimento de 1 vaga para modalidade Visitante Estrangeiro e 1 vaga para171

modalidade Visitante Nacional. Item 20. Arrecadação de material escolar para172

escola Sergio Lopes durante a aula inaugural do 1º semestre de 2019 :173

conforme solicitação da represente dos discentes da LP1 Fernanda Rigue174

Monteiro, foi aprovada a arrecadação de materias escolares para a escola Sérgio175

Lopes durante a aula inaugural do 1º semestre de 2019. Fica a cargo da176

representante encaminhar o convite à secretaria do PPGE para ampla divulgação.177

Item 20. Aprovação de Solicitação de Estágio Pós-Doutoral de Darciel178



Pasinato e Franciele Regina Garlet: Ficam aprovadas as solicitações de estágio179

pós-doutoral de Darciel Pasinato, sob supervisão do Professor Dr. Jorge Luiz da180

Cunha, e Franciele Regina Garlet, sob supervisão da Professora Dra. Marilda181

Oliveira de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e foi182

redigida a presente ata.183


