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Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 
3146, do Prédio 16B, reuniram-se os membros do Colegiado do Mestrado Profissional em 
Tecnologias Educacionais em Rede, da Universidade Federal de Santa Maria: KARLA 
MARQUES DA ROCHA, GILIANE BERNARDI, CLÁUDIA SMANIOTTO BARIN, SUSANA 
CRISTINA DOS REIS, TAÍS FIM ALBERTI, JERÔNIMO SIQUEIRA TYBUSCH, CÍNTIA 
MORALLES CAMILLO - representante discente e a TAE SANDRA MARA VENTURINI. A 
professora ANA CLÁUDIA OLIVEIRA PAVÃO, justificou a ausência. A professora Karla 
iniciou a reunião de acordo com a pauta, apresentando as Solicitações de Prorrogação de 
Prazo de Defesa de Dissertação dos acadêmicos Alexandre de Souza Javorsky, Marcos 
Vinícius Dutra Alencastro, João Juliano Monteblanco Castro, Bárbara Ieger Vianna e 
Solicitação para incluir a professora Sônia Elisa Caregnato do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Informação (PPGCOM) da UFRGS como Coorientadora 
da mestranda Bárbara Ieger Vianna. Quanto às solicitações de Prorrogação do Prazo de 
Defesa de Dissertação, este Colegiado, com base no § 1º do Artigo 76 do Regulamento 
PPGTER, decidiu aprovar a prorrogação do prazo de qualificação, uma vez que, nenhum 
dos alunos qualificou e já expiraram os 18 meses previstos no Regulamento PPGTER. 
Portanto, a qualificação deverá ocorrer até o dia 11 de junho de 2018, para então 
solicitarem, caso seja necessário, até dia 14 de junho de 2018, prorrogação do prazo de 
defesa de dissertação, juntando anexo ao pedido, a Ata de Qualificação e os demais 
documentos necessários para justificar a solicitação de prorrogação. O Colegiado decidiu 
ainda, que a decisão acima, mesmo que adstrita a casos particulares, será extensível aos 
próximos pedidos de Prorrogação de Defesa de Dissertação do PPGTER. Assim, para 
solicitar prorrogação de prazo de defesa de dissertação, o mestrando deverá anexar ao 
pedido a Ata de Qualificação e os documentos necessários que comprovem os motivos 
que justificam o pedido de prorrogação, como por exemplo: atestados médicos quando a 
justificativa for problemas de saúde. As alterações provenientes dessa decisão serão 
divulgadas no site PPGTER, com a devida alteração das Orientações PPGTER sobre o 
assunto. A Solicitação de Coorientador da mestranda Bárbara Ieger Vianna foi 
homologada. Seguindo a Pauta, o Colegiado aprovou e homologou o Termo de Acordo 
Específico, que entre si celebram, a Universidade Federal de Santa Maria, através do 
Programa de Pós-Graduação Tecnologias Educacionais em Rede e a Universidade 
Pedagógica de Moçambique, através do Programa de Pós-Graduação Informática 
Educativa. Assuntos Gerais, a professora Karla retomou a discussão sobre a discrepância 
do número de vagas por linha de pesquisa a serem ofertadas no Processo Seletivo 2018, 
onde, segundo levantamento, resultaram 23 vagas para Linha de Pesquisa 1 – 
Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais em Rede e 10 vagas para a Linha de 
Pesquisa 2 – Gestão de Tecnologias Educacionais em Rede, o que levou a Coordenação 
a optar por ofertar no Edital do Processo Seletivo 2018, o número de 18 vagas para a LP1 
e 15 vagas para a LP2, decisão homologada pelo Colegiado na Ata Nº 83 da reunião de 
nove de abril de 2018. Sobre o assunto, foi decidido que será disponibilizado no site uma 
planilha com os nomes dos professores e o número de vagas ofertadas individualmente, 
sem especificar a Linha de Pequisa, a qual será informada nas planilhas de seleção dos 
candidatos. Finalizou-se a reunião, e nada mais havendo a tratar, encerra-se esta ata, 



044 que será assinada por mim, Sandra Mara Venturini, e pelos demais presentes. 
 

 


