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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data e horário: 07/03/2022, às 14h

Local: à distância via Google Meet, link:

Presidência: Prof.ª Dr.ª Tathiane Milaré

Secretária: Mônica Cris na Risso de Brito

Membros presentes: Profas. Dras. Nataly Carvalho Lopes, Daniele Lozano, Renata Sebas ani e
discente Karina Paes Delgado.

1. APRECIAÇÃO DE ATAS. Apreciação da Ata da 41ª R.O. A Ata foi aprovada por unanimidade.

2. COMUNICAÇÕES

2.1. Presidência. A) Informa as orientações da Fase 1 para o retorno das a vidades presenciais,
na qual estão liberadas as prá cas e de pesquisa. As pessoas da comunidade que precisarem
desenvolver estas a vidades no campus precisam encaminhar o comprovante de vacinação e a
autodeclaração de ciência e responsabilidade para a secretaria. No PPGEdCM a demanda maior é
de discentes que estão desenvolvendo pesquisa fora da UFSCar, nesse caso, a orientação é de
que seja encaminhado pelo docente responsável o projeto de pesquisa para o NEVS. B) Informa
que o novo Regimento Geral da Pós-Graduação está aprovado. Comenta que o atual Regimento
Interno do PPGEdCM está baseado no anterior e precisa ser atualizado. Nesse sen do, a PROPG
disponibilizará em breve uma minuta já aprovada pelo jurídico, que se for seguida como base
para fazer o novo Regimento Interno, não precisará ser subme da novamente. Os programas têm
18 (dezoito) meses para se adequar à nova situação e a ideia é de que, no PPGEdCM, o novo
Regimento seja implantado com a turma ingressante em 2023, para que não gere confusão. C)
Informa que a CAPES divulgou o calendário até o ano 2023 de preenchimento da Plataforma
Sucupira referente ao ano de 2021. Comenta que parte da coleta era para ser encaminhada até
ontem, no que diz respeito aos dados cadastrais do programa, docentes, discentes e trabalhos de
conclusão. Essa parte já está feita, mas ainda não foi enviada, porque a CAPES está fazendo uma
manutenção na Plataforma que tem apresentado erros no envio das informações. Comenta ainda
que os demais dados da coleta devem ser enviados até o mês de março de 2023. D) Comunica
que no momento a proposta de doutorado do programa está suspensa, pois a área de ensino já
deveria ter publicado o documento orientador de APCN, mas ainda não disponibilizou, e, dessa
forma, não tem como submetê-la. Comenta que ainda não se tem critérios de avaliação definidos
para esse ciclo, resultando na suspensão até nova orientação.

2.2. Membros. A discente Karina informa que está é a sua úl ma reunião como representante
discente na Comissão, e que, no próximo mês, será subs tuída pela discente Lorena Laís Sala,



que por enquanto ficará sem suplente, pois ainda está sendo definido.

3. EXPEDIENTE

Assunto 3.1. Homologação final do Exame de Qualificação do aluno José Adriano Spa .
Homologado por unanimidade. SEI Nº 0641522

Assunto 3.2. Homologação final da Defesa da Dissertação da aluna Virginia de Souza Campos.
Homologado por unanimidade. Processo SEI Nº 23112.005597/2022-31

Assunto  3.3.  Apreciação  da  solicitação  de  trancamento  de  matrícula  do  aluno  João  Ricardo
Jor eke Junior.
Aprovado por unanimidade. SEI Nº 0641591

Assunto 3.4. Apreciação da solicitação da aluna Harumi Adriane Hiraichi para a inclusão da Prof.ª
Dr.ª Nilva Lúcia Lombardi Sales, da UFSCar campus São Carlos, como coorientadora.
Aprovada por unanimidade. SEI Nº 0641611

Assunto 3.5. Apreciação do Edital de credenciamento para docente permanente 01/2022.
O edital será repassado aos docentes do programa para que manifestem suas opiniões.

Assunto 3.6. Apreciação da Ficha de Caracterização da disciplina "Scien fic Wri ng".
Aprovado por unanimidade. SEI Nº 0641624

Assunto 3.7. Homologação das solicitações do auxílio PROAP 2021.
Homologado  por  unanimidade.  Processos  SEI  Nº  23112.004815/2022-10,
23112.004826/2022-08,  23112.004824/2022-19,  23112.004825/2022-55,
23112.005159/2022-72 e 23112.005383/2022-64

Assunto 3.8. Homologação das Bancas Examinadoras do Processo Sele vo 2022.
Homologado por unanimidade. SEI Nº 0641627

Assunto 3.9. Homologação do resultado do Processo Sele vo para bolsista ProEX e CAPES DS.
Homologado por unanimidade. SEI Nº 0641632

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores
conselheiros,  declarando encerrada a presente reunião,  da  qual  eu,  Mônica  Cris na Risso  de
Brito,  na  qualidade  de  secretária,  redigi  a  presente  ata  que  assino,  após  ser  assinada  pela
Presidência e demais membros presentes.
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Documento assinado eletronicamente por Tathiane Milare, Coordenador(a), em
07/04/2022, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nataly Carvalho Lopes, Vice-Presidente do
Conselho, em 07/04/2022, às 23:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniele Lozano, Docente, em 11/04/2022, às
17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renata Sebas ani, Docente, em 18/04/2022, às
17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Monica Cris na Risso de Brito, Assistente em
Administração, em 18/04/2022, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufscar.br
/auten cacao, informando o código verificador 0641294 e o código CRC 0A35651F.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo
nº 23112.004890/2022-81

SEI nº 0641294 

Modelo de Documento:  Conselho: Ata de Reunião, versão de 02/Agosto/2019 


		2022-04-22T13:50:53-0300




