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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 9h, reuniram-se na sala 3152, 
do Prédio 16, os integrantes da Subcomissão de Avaliação dos Egressos da Pós-Graduação 
presidida pela Professora Fabiane Adela Tonetto Costas e representantes dos segmentos. Estavam 
presentes, além da coordenadora: a representante dos TAEs, Liliane Gontan Timm Della Méa, da 
CAICE, as professoras Glades Tereza Félix e Tânia Micheline Miorando, do Curso de Pós-
Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede – PPGTER, o professor Andre Zanki 
Cordenonsi, a coordenadora do curso, Giliane Bernardi e a discente Izabel Cristina Vieira Martins; 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (Doutorado), a discente Gabriela Fontana Gabbi. 
Justificou sua ausência a discente Gabriela Barichello Mello, representante do Programa de Pós-
Graduação em Educação (Mestrado) e Curso de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão – 
PPPPG e a professora Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad, do Mestrado 
Profissional em Rede PROFHIST. A professora Fabiane abriu a reunião, dando as boas-vindas a 
todos os presentes e, por ter sido enviada anteriormente a ata para leitura e sugestões, foi aprovada. 
A professora Fabiane lembrou que, por ser demanda da Capes, buscar-se-á sua aplicação já no 
próximo semestre. A professora e coordenadora do PPGTER, Giliane, lembrou que, os pós-
graduandos ao entregarem seu trabalho final, no pós-defesa, nesse curso, têm um documento de 
avaliação semelhante ao que está sendo construído nesta subcomissão, por isso, a possibilidade 
de participação mais efetiva na colaboração para construção deste instrumento. O professor André 
lembrou que, segundo o Documento de Área, da Capes, o primeiro ano pode configurar avaliação 
e os demais, outros quatro anos, de acompanhamento ao Egresso, e, por isso, deve haver 
diferenças quantos aos questionamentos no instrumento ou que fossem instrumentos diferentes: de 
avaliação e de acompanhamento. Assim, o professor André e a professora Giliane apresentaram 
uma sugestão reformulada quanto ao documento que estava em construção. Uma vez 
apresentados, foram discutidos e em acordo, serão postados no instrumento que já está 
compartilhado no drive. A professora Tania lembrou que, se for um formulário do sistema de 
avaliação da UFSM, é possível que, dependendo da resposta dada, questões tornem-se disponíveis 
para serem respondidas ou não, dispensando a duplicidade de instrumentos. Também foi 
questionado a escala utilizada, ao que a professora Glades responsabilizou-se em verificar sobre 
este ponto e trazer na próxima reunião.  A professora Fabiane lembrou que a política de cotas ainda 
não é assumida pela pós-graduação da UFSM e, por isso, acordou-se em não haver 
questionamentos relativos a este ponto neste momento. O professor André comunicou que o 
PPGTER tem um programa que extrai do Lattes as informações necessárias para a Planilha 
Sucupira. Todos ficaram muito interessados e se tratou de agendar uma capacitação para o período 
de janeiro a ser ofertada para as coordenações de curso, docentes e discentes interessados, cuja 
data será divulgada. A seguir, a professora Fabiane apresentou a necessidade de testagem do 
instrumento piloto, presencialmente, a fim de se perceber particularidades a serem ajustadas e se 
passar para a fase seguinte de validação. A testagem ocorrerá em 09/12, às 9h, em formulário 
impresso, e não há necessidade dos participantes serem egressos. A professora Fabiane indicará 
três discentes e o PPGTER indicará outros dois. A validação ocorrerá em 06/01 e na próxima reunião 
da subcomissão se discutirá os detalhes, a partir da testagem. A próxima reunião da subcomissão 
ficou marcada para o dia 12 de dezembro, às 14h, na sala 3152. Nada mais havendo a constar, eu, 
Tania Micheline Miorando, lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes. Santa Maria, 26 
de novembro de 2019. 

  

 


