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Aos oito dias do mês de setembro ano de dois mil e catorze, às dez horas, o Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental esteve reunido na sala da 

Coordenação nº 1301, no prédio do Centro de Tecnologia da UFSM sob a coordenação do 

seu Presidente Prof. Daniel Gustavo Allasia Piccilli para deliberar com a seguinte pauta: 1 - 

Credenciamento Professores; 2- Seleção 2015/01; 3- Critérios aceite TOEFL; 4 - 
Modificação regulamento; 5- Modificação Número de créditos mínimo; 6 - Mudança 
de área ; 7- Seleção Coordenador e Substituto;  8- Assuntos gerais. Seguindo a pauta foi 

aberto os trabalhos com a presença dos seguintes membros do Colegiado: prof. Elvis 

Carissími, Prof. Geraldo Lopes da Silveira; Profa. Maria do Carmo Gastaldini, Prof. 

Rutinéia Tassi, Prof. Edson Foletto,  profa. Delmira Beatriz Wolf;  Prof. João Batista Dias 

de Paiva como representantes dos discentes Carlos Alberto Lobler e Marilia Coelho 

Teixeira. Orrdem do dia: 1. De acordo com a  Portaria nº 110/2014 de 06/08/2014 que 

formou a  Comissão de Credenciamento que designou a profa. Maria Do Carmo Cauduro 

Gastaldini, Delmira Beatriz Wolf e Rutineia Tassi para avaliar e dar o parecer aos seguintes 

professores que encaminharam solicitações de credenciamento: profa.Malva Mancuso, 

profa. Débora Missio Bayer, profa. Andressa de Oliveira Silveira e prof. Francisco 

Rossorola Forgiarini. O Colegiado aprovou por unanimidade o parecer de avaliação que foi 

definido como: os professores Malva Mancuso, Andressa Oliveira Silveira e prof. Francisco 

R. Forgiarini para professores permanentes e a profa. Débora Missio Bayer para professora 

colaboradora. No entanto, foi estabelecido que Profs. Francisco Forgiarini e Malva Mancuso 

deveriam optar por um dos PPG’s aos quais pertencem. 2. O edital de seleção para entrada 

em 2015, foi aprovado com (5) cinco vagas para entrada em 2015 para brasileiros e 1(uma) 

para estrangeiros com bolsa aprovada em seu país de origem, o qual será encaminhado a 

PRPGP. 3 Os critérios para aprovação para aceite do teste TOEFL como demonstração da 

proficiência em Inglês no PPGEAmb foi definido da seguinte norma:  o discente deverá 

apresentar comprovantes de ter alcançado um mínimo de 400 pontos  no TOEFL/IPT e 80 

pontos TOEFL/IBT e um mínimo de 70% de acertos no item específico de leitura e 

compreensão de textos. 4. Será formada uma comissão para organizar e preparar os ajustes 

no novo Regulamento Interno do PPGEAmb e mudança de área do Programa, que deverá 

ser enviado a PRPGP até dia 07/01/2015.5. As modificações de número de créditos mínimos 

será pauta na próxima reunião. 6. A mudança de área do programa para Ciências ambientais 

será pauta da próxima reunião e de acordo com a organização e avaliação da comissão que 

será constituída sob a coordenação do Prof. João Batista Dias de Paiva.  7. O professor 

Daniel Allasia informou a todos da necessidade de nova eleição para Coordenação do 

PPGEAmb e deixou aberto para novos candidatos se apresentarem. O processo Eleitoral 

deverá passar por portaria junto ao Conselho do Centro Tecnologia. No momento que outros 

cursos abram suas comissões para eleição, o PPGEAmb participará junto, sendo que o 

mandato atual encerra em Janeiro de 2015.Nada mais havendo a tratar, o professor Daniel G. 

Allasia Piccilli encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos e foi lavrado a presente ata 



 

 
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SANTA  MARIA 

CENTRO  DE  TECNOLOGIA 

Programa de Póóóós-Graduaçãçãçãção em Engenharia Ambiental - PPGEAmb  

 

ATA Nºººº 08 - 2014  
 

   

por mim Rosa Maria Machado de Brito, secretária executiva do programa, que depois de 

lida e aprovada foi assinada pelos presentes na reunião. 


