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Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 14h, na sala 3287 (Sala 
Verde), reuniram-se os professores do Mestrado Profissional em Tecnologias 
Educacionais em Rede da Universidade Federal de Santa Maria, membros do Colegiado: 
ANDRÉIA MACHADO OLIVEIRA, CLÁUDIA SMANIOTTO BARIN, FÁBIO DA 
PURIFICAÇÃO DE BASTOS, FREDERICO MENINE SCHAF, JERÔNIMO SIQUEIRA 
TYBUSCH, ELENA MARIA MALLMANN, ILSE ABEGG, JOSIANE POZZATTI DAL 
FORNO, KARLA MARQUES DA ROCHA, LEILA MARIA ARAÚJO SANTOS, LIZIANY 
MÜLLER MEDEIROS, TAÍS FIM ALBERTI, SUSANA CRISTINA DOS REIS, ANDRÉ 
ZANKI CORDENONSI, ROSECLEA DUARTE MEDINA, GILIANE BERNARDI, juntamente 
com a Coordenadora do referido curso, ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK, e a secretária do 
Curso. Justificou a ausência, a Profa. ROSANE ROSA. A reunião iniciou com a saudação 
da Coordenadora aos presentes e, em seguida, colocou-se a Ata da reunião anterior sob 
apreciação, a qual foi aprovada por todos os presentes. A seguir, a professora ANA 
CLÁUDIA PAVÃO SILUK expôs a pauta da reunião, ou seja, Edital Processo Seletivo de 
dois mil e treze, oferta das disciplinas do primeiro semestre, vagas de orientação, 
apresentação do Site, assuntos gerais. A coordenadora começou comunicando que, após 
cinco encontros da Comissão de Seleção, montou-se o Edital, sendo que, deste, foram 
organizadas as informações mais importantes, por ordem de datas, para divulgar no site. 
Em seguida, fez a leitura destas informações ao grupo, que propôs três mudanças: retirou 
os itens que tratavam de recursos entre as etapas do processo, ficando estabelecido que 
os recursos poderiam ser encaminhados somente no período determinado pela PRPGP, 
além disso, houve a exclusão do item seis, letra b, que tratava da data de envio do 
resultado a PRPGP e, ainda, foi retirado o horário das entrevistas da terceira etapa do 
processo seletivo, ficando somente descrito o período, que é de vinte e quatro a vinte e 
sete de junho. Nada mais havendo, foi aprovado o Edital. A seguir, a coordenadora 
solicitou a organização das disciplinas e a definição dos professores que atuarão no 
primeiro semestre letivo do Curso, salientando que não há a necessidade de estruturar-se 
um programa rígido a ser seguido e sim, que esse processo seja dinâmico, estruturado de 
acordo com as necessidades e realidade do coletivo. Houve a solicitação de trocas de 
linhas e disciplinas de alguns professores, ficando assim organizado o primeiro semestre 
de dois mil e treze: 1) Pesquisa em Tecnologias Educacionais em Rede: ANDRÉIA 
MACHADO OLIVEIRA, KARLA MARQUES DA ROCHA, SUSANA CRISTINA DOS REIS; 

2) Ambientes e Comunidades Virtuais de Ensino-Aprendizagem: ANA CLÁUDIA PAVÃO 
SILUK, FREDERICO MENINE SCHAF, GILIANE BERNARDI; 3) Políticas públicas e 
Tecnologias Educacionais: JERÔNIMO SIQUEIRA TYBUSCH, ROSANE ROSA; 4) 
Tecnologias Educacionais em Redes Colaborativas: ILSE ABEGG, TAÍS FIM ALBERTI, 
FÁBIO DA PURIFICAÇÃO DE BASTOS; 5) Interação e Interatividade em Rede: LEILA 
MARIA ARAÚJO SANTOS, LIZIANY MÜLLER MEDEIROS, SANDRO LUIS PETTER 
MEDEIROS, num total de dezessete créditos. Em seguida, a professora ANA CLÁUDIA 
PAVÃO SILUK solicitou que os professores se reunissem para organizar seus Planos de 
Trabalho, Ementas, Bibliografias, até a data que seria posteriormente, comunicada a 
todos. Quanto às vagas de orientação, colocou-se que, conforme orientação da PRPGP, 
foi reorganizado o número anterior que era de trinta e quatro, para trinta vagas, sendo que 
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a Comissão do Processo de Seleção usou como critério, deixar duas vagas aos 
professores que estavam apenas neste Programa e, os demais, ficaram com uma, com 
exceção do professor JERÔNIMO SIQUEIRA TYBUSCH e da professora ANDRÉIA 
MACHADO OLIVEIRA que, mesmo estando em outros programas, permaneceram com 
duas. Em seguida, a coordenadora relatou sobre a criação da logomarca do Curso, pela 
Projetar Empresa Júnior de Desenho Industrial, salientando que será um processo lento e 
que demanda, no mínimo, trinta dias para ser construído. Logo após, o bolsista 
encarregado pelo assunto no CE, HERSON FLACH NADALON, foi apresentado pela 
professora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK como responsável pela organização do site do 
MPTER, o qual mostrou como está sendo construído, e, sobre isso, houve manifestações 
sobre a importância deste site ser dinâmico e atualizado com a participação de todos. 
Finalizando, a Coordenadora abriu espaço para assuntos gerais, aos quais, foram feitas 
contribuições acerca dos assuntos destacados pela pauta e encerrados anteriormente. A 
professora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK encerrou a reunião agradecendo a presença de 
todos e, nada mais havendo a tratar, lavrei esta ata, que será assinada por mim, 
ANGELITA ZIMMERMANN, pela coordenadora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK e pelos 
demais presentes, conforme lista anexa. 
 

 


