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Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2021, às 13hs30min, por videoconferência, u�lizando a
plataforma Google Meet, par�ciparam da reunião os(as) Professores(as): Ana Paula, Anderson Catapan,
Antonio Gonçalves de Oliveira, Chris�an Silva, Décio Estevão, Edna Miola, Hilda Alberton de Carvalho,
Isaura Alberton de Lima, Ivan Carlos Vicen�n, Maria Lucia Meza, Ricardo Torres, Rogério Allon Duenhas,
Vanessa Rasoto; e as representantes discentes: Alana Figueiredo Pontes e Daniele Minozzo. Na ocasião,
informou-se e deliberou-se o seguinte: 1. Comunicados: A professora Hilda aproveita a ocasião para
convidar a todos e todas para par�cipar do Seminário de Boas Prá�cas. Em seguida, o professor Antônio
comunica que o evento ocorrerá entre os dias 01, 02 e 03 de Setembro, no período da tarde, e também
solicita o apoio dos(as) professores (as) para par�ciparem da mediação das mesas de debate. A
professora Edna informou que a portaria que comunica seu afastamento para o pós-doutorado foi
publicada. A professora Hilda incluiu como novo ponto de pauta, o informe sobre a nova coordenação de
linha, em subs�tuição a professora Edna, e que será coordenada pela professora Isaura. 2. Convênio com
MS: A professora Ana Paula informou que o ministério da saúde solicitou um esboço do edital, que foi
enviado baseado no modelo de edital do INCRA. Após enviado, o Ministério requisitou algumas
alterações, entre elas: O pedido de inclusão de cotas para ações afirma�vas de afrodescendentes e para
pessoas com deficiência; Uma modificação na pontuação do edital, priorizando o tempo de trabalho no
ministério e outros órgãos da administração pública, re�rando a experiência na inicia�va privada e
diminuindo a pontuação de iniciação cien�fica e questões correlatas; a terceira e úl�ma alteração,
requisita uma alteração com relação ao projeto de pesquisa, que, conforme requisitado, deverá ser
subs�tuído por uma declaração de proposta de pesquisa. A professora Ana Paula menciona que não vê
problemas nas alterações, acrescentando que às ações afirma�vas atualmente são aceitas na graduação
e poderiam ser aceitas neste edital, ademais, menciona que o modelo para declaração de proposta de
pesquisa pode seguir o seminário de teses. O cronograma previsto para publicação é entre meados de
agosto até setembro (com possibilidade de prorrogação), intencionando iniciar às aulas no início de
outubro. Outrossim, salienta que o primeiro quadrimestre será lecionado de forma remota. A professora
Edna propõe a transmissão de uma live sobre o edital visando sanar dúvidas sobre o programa, bem
como sobre o processo sele�vo. Complementando a questão, a professor Ana sugere que a
Coordenadora Hilda e os coordenadores de cada linha de pesquisa par�cipem da transmissão e, além
disso, comenta que seria interessante a gravação de vídeos intentando explicitar informações
relacionadas às pesquisas dos docentes do programa. Uma outra opção, segunda aponta a professora
Ana, seria a gravação de um episódio de podcast, que poderia ser organizado por ela e pelo professor
Ricardo, que conteria tanto as informações do programa, quanto do edital e especificamente dos
professores. O colegiado decidiu pela gravação e edição do podcast. A professora Hilda encerra o ponto
de pauta, salientando que a par�cipação de todos(as) os(as) professores(as) está aberta. 3: Destaques
Sucupira: A professora Hilda informa que o professor Ricardo finalizou a inclusão dos destaques na
plataforma Sucupira. 4. Prorrogação de Prazos: A aluna Priscila Perelles, orientanda do Professor Ivan
Carlos, pediu a prorrogação por 45 dias, devido a sequelas do COVID-19. O professor Antônio ressalta que
o programa precisa se atentar para essas prorrogações não se tornarem uma constância. A professora
Isaura exprime que, nesses casos, os pedidos têm sido aceitos devido ao momento de pandemia dos
quais nos encontramos. A professora Ana Paula destaca que, até o momento, não viu nenhuma recusa
em pedidos de prorrogação. A professora Hilda menciona que o pedido de prorrogação de Gerson
Pontarolli, foi realizada por ela mesma, pois, durante o período, ocorreram falecimentos de familiares na



família dela e no do orientado. O professor Décio exprime o pedido de prorrogação de seu orientado, o
aluno, Albino Laginski Junior, que trocou recentemente de emprego e qualificou em um prazo tardio,
além de ter acompanhado familiares com covid. O professor Ivan acredita que os pedidos de prorrogação
devem ser aceitos, pois, até o momento, todos os pedidos haviam mo�vos específicos afetados pela atual
realidade que deve ser levada em consideração. O professor Ricardo comenta que também existe uma
possibilidade de reingresso para defesa e afirma que a prorrogação de trinta meses, publicada pela
ins�tuição, acontece de forma automá�ca. O professor Ivan sugere que se realize um pedido de
reingresso para defesa de todos os estudantes mencionados. O professor Antônio leu o regulamento da
Universidade que especifica os detalhes do pedido de reingresso. A professora Edna sugere que a
comissão que está revisando o regulamento do programa, discuta a possibilidade de uma resolução
própria para verificar esses pedidos de prorrogação. Ficou acordado que a questão do reingresso deverá
ser definida até a próxima reunião do colegiado, na qual, os pedidos de prorrogação deverão ser
apreciados novamente. A professora Hilda informa sobre a solicitação de trancamento de matrícula do
aluno Jeferson Girardi pelo período de seis meses, por sequelas da covid-19 e por outras questões de
ordem pessoal. O professor Ricardo concorda com o pedido e solicita o trancamento retroa�vo, desde o
momento do pedido. A solicitação de trancamento foi aprovada. 5. Alteração do regulamento do PPGP:
A professora Hilda sugere a alteração do item II do Art. 40 com relação aos créditos na par�cipação e
organização dos Seminários de Teses. Além da alteração proposta, que modificará para três créditos pela
organização e dois créditos pela par�cipação em duas edições, o professor Antônio sugere que a palavra
“subsequente” seja removida da redação. 6. PDP 2022: A professora Hilda informa ao colegiado que, os
professores que possuem o interesse em realizar o pós-doutorado ou afastamento por outros mo�vos,
devem se atentar ao preenchimento do PDP junto aos seus departamentos 7. Sala PGP e Laboratório
mul�usuário de ações Internacionais: A professora Hilda informa sobre a solicitação de uma sala a mais
no centro, após isso, passa a palavra para professora Ana Paula, que indica um dos obje�vos principais
dessa sala, que consiste na possibilidade de um integração remota, permi�ndo o recebimento e
realização de transmissões de aulas para todo o mundo e, além disso, a possibilidade de atender alunos
de modo remoto através dessa sala. O professor Ivan Carlos menciona que essa proposta deveria ter sido
discu�da dentro do colegiado. A professora Ana Paula destaca que a proposta é apenas um documento
que irá requisitar o pedido de sala e que a proposta não foi construída por ela ou pela Prof. Hilda. A
professora Maria Lucia informa que a reunião surgiu da necessidade da criação de uma sala de inovação
des�nada a vários departamentos, contudo, a professora ressalta que discordou da proposta quando a
discussão queria restringir o uso da sala para apenas alguns departamentos. O professor Chris�an sugere
a criação de uma comissão ou grupo, visando discu�r essa questão, e essa sugestão foi reiterada pelo
professor Antonio. A professora Maria Lucia sugere uma união para pensar o laboratório em conjunto,
visando um laboratório mul�uso. A professora Isaura sugere como proposta de encaminhamento a
criação de uma comissão para discu�r o assunto. A professora Ana Paula reitera que o apoio requisitado
pelo DAGEE, é apenas a disponibilização de uma sala e não para u�lizar os recursos do PGP. O professor
Ivan comenta que, caso o PGP apoie a carta do DAGEE para a requisição de sala, ele se tornará
concorrente do mesmo, pois, o PGP também precisa de um novo espaço e a ins�tuição não tem tantos
espaços livres. Ademais, comenta sobre a alteração de uma sala do PGP que sofreu alteração e diminuiu
de tamanho. A professora Hilda deliberou junto ao colegiado pela composição da comissão para discu�r
o projeto. A comissão será presidida pela professora Ana Paula e composta pelos ex coordenadores:
Antonio, Chris�an, Decio, Ricardo e os professores: Ivan, Maria Lúcia.
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