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Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e quinze, às 9h30min, na sala de reuniões do PPGEA, reuniu-se o
Colegiado do Programa para a reunião ordinária, conforme convocação regimental. Estiveram presentes à reunião os
professores Drª Vanessa Hernandez Caporlingua, Drª Cláudia Cousin, Drª. Narjara Mendes Garcia, Dr. Humberto
Calloni, Drª Dione Iara Silveira Kitzmann e o representante discente Vinícius Ramos Puccinelli. Inicialmente, o
coordenador solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: a) Proposta de Estudos Dirigidos coordenado pelo
Prof. Dr. Carlos Machado; b) Edital de Seleção para Estágio Remunerado no PPGEA; c) Edital de Eleições para
Coordenador e Coordenador Substituto do PPGEA; d) Plano de Atividades para Estágio de Docência; e) Apreciação
da Ata da reunião dos discentes referente ao EDEA; f) Cancelamento da representação do Prof. Dr. Luis Minasi junto
ao Colegiado; g) Homologação das bancas de qualificação das alunas Eliane Lima Pinski e Camila Magalhães. Dando
continuidade, foram colocadas em discussão e aprovadas as Atas nº 07 e 08. A seguir foram considerados os
seguintes pontos de pauta: 1. Troca de orientação/linha de pesquisa: O Colegiado apreciou e aprovou a solicitação
de troca de orientação da aluna ANA LURDES DA SILVA RIBEIRO, atualmente orientada pela Prof. Dr. Vanessa
Caporlingua, e passa a ser orientada pelo Prof. Dr. Carlos Machado, conforme o “de acordo” dos professores Vanessa
Caporlingua, Carlos Machado e da aluna solicitante, em carta datada de 17 de junho. A orientação e a linha de
pesquisa FEA passam vigorar a partir da publicação desta Ata. 2. Homologação da composição de bancas: após
constatação de que a composição da banca atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU
as Bancas de Qualificação de Eliana Lima Pinski e Camila Magalhães. 3. Parecer da Comissão de Avaliação do
Processo de Credenciamento de Docentes para o PPGEA, Edital 06/2015. Após discussão, o Colegiado decidiu
conceder o prazo de trinta (30) dias, a partir do recebimento do Parecer da Comissão por parte dos candidatos, a fim
de que os interessados encaminhem à Secretaria do Programa a documentação que se adéque ao referido Edital
constante no aludido Parecer. 4. Leitura Dirigida. Aprovada a proposta de Leitura Dirigida solicitada pelo Prof. Dr.
Carlos Machado, na qualidade de orientador dos alunos Vinícius Ramos Puccinelli, Cleiton Oliveira, Bruno Emilio
Moraes e Eron da Silva Rodrigues, a partir de 5 de agosto a 2 de dezembro de 2015, recebido por este Colegiado em
01/07/2015. 5. Edital de Seleção 01/2015 para Estágio Remunerado no PPGEA. Após discussão, foi aprovado o
Edital de Seleção 01/2015 para Estágio Remunerado para auxiliar nas atividades da Secretaria do PPGEA para uma
(1) vaga. O mesmo estará disponível nas páginas da e do PPGEA a partir desta data. 6. Edital de Eleições 2015 para
Coordenador e Coordenador Substituto do PPGEA. Após encaminhamento da Comissão Eleitoral ao Colegiado, o
Edital de Eleições 2015 foi aprovado por unanimidade. O mesmo será encaminhado no dia 02/07/2015 ao Conselho
do I.E. para apreciação e homologação. 7. Estágio de Docência. Foi apreciada a solicitação de Estágio de Docência da
aluna Karine Sanchez. Tendo em vista alguns ajustes necessários, o mesmo não foi homologado. A referida aluna será
informada dos procedimentos a serem realizados a fim de que a solicitação seja reconsiderada e homologada. 8.
Reunião dos discentes. O presidente da reunião, professor Humberto, disponibilizou a Ata da reunião realizada pelos
discentes do Programa que trata do VII EDEA. A Ata foi lida pelo representante Vinícius, que aproveitou a ocasião
para convidar os docentes a participarem da reunião do dia 02 deste mês, às 12h, na sala 4111. 9. Descredenciamento
da representação junto ao Colegiado. Em atendimento ao Art. 7 § 5º do Regimento Interno do PPGEA, o Colegiado
votou pelo descredenciamento, a partir da publicação desta Ata, da representação do Prof. Dr. Luis Fernando Minasi
por ter sido constatada três ausências às reuniões. O mesmo deverá ser comunicado por parte da coordenação. 10.
Assuntos Gerais. O coordenador dos trabalhos informou aos presentes sobre a Portaria nº 50, da CAPES, datada de
22 de abril de 2015, que em seu Art. 1º torrna sem efeito o Art. 5 da Portaria nº 174, da mesma CAPES, significando
que o número máximo de orientandos por orientador não fica mais limitado ao número de oito (8). Nada mais havendo
a tratar, o coordenador encerrou a reunião cuja Ata será encaminhada para a devida aprovação.
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