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Participantes
Professores: Alberto Efendy Maldonado, Alison Rodrigues Soares (representante discente), Antonio Fausto Neto, Gustavo Daudt Fischer,
Jairo Getúlio Ferreira, Jiani Adriana Bonin, Maria Clara Bittencourt, Rafael Grohmann, Ronaldo César Henn, Sonia Montano e Tiago Lopes.
Não participaram: Adriana do Amaral, José Luiz Braga e Pedro Gilberto Gomes.
Assunto
Comentários
1. Planejamento estratégico PPGCC; Coordenação inicia a reunião informando que hoje é o último dia para a inscrição do Processo
Seletivo e que na próxima semana iniciam as aulas da Graduação. Apresenta ainda, o cronograma
do Processo Seletivo e reforça que o PPG possui 3 bolsas taxas para o Doutorado e 1 para Mestrado,
mais o Edital de Apoio à Pesquisa CTIE da Unisinos.
Professores definem a Comissão do Processo Seletivo.
Coordenação informa que o fluxo do planejamento do PPG, em relação aos prazos, foi suspenso,
por outro lado, o PPG deve continuar nas discussões já iniciadas. Novas orientações serão
passadas, mas a ideia é que o Regimento passe pelo CONSUN, final do ano ou no início de 2022.
Sugere que os professores se reúnam e conversem sobre as linhas ainda essa semana, para que
possam ir avançando nisso, seguindo na área de concentração e a partir do mês de agosto e
setembro o Colegiado possa pensar quais as disciplinas que farão parte do Regimento. A ideia é
que até o mês de outubro se tenha os ajustes do projeto político pedagógico definidos.
2. Retorno presencial;

Coordenação informa que as aulas iniciarão no dia 30 de agosto de forma simultânea. Para os
professores, os encontros presenciais serão de 15 em 15 dias, já para os alunos, o retorno presencial
será opcional. A Coordenação estipulará a agenda para a distribuição das aulas. As disciplinas de
45 horas terão 6 aulas presenciais simultâneas, as disciplinas de 30 horas, 4 aulas presenciais e as
disciplinas de 25 horas serão totalmente remotas. A ideia é que se tenha 60% das aulas remotas e
40% simultâneas. As aulas simultâneas terão início a partir do dia 13 de setembro.
Coordenação informa que a Universidade preparou algumas salas para a realização das aulas
simultâneas, como a instalação de equipamentos, o distanciamento entre as classes e a
disponibilidade de álcool em gel.

3. Outros.

Coordenação fala um pouco sobre a realização da reunião da COMPÓS, na qual houve a eleição da
nova chapa, para os próximos 2 anos. Comenta que está em discussão para que haja o envio dos
trabalhos completos para o evento da COMPÓS, mas a publicação apenas dos resumos.
Coordenação lembra que as inscrições do SDCOM encerram hoje, dia 02 de agosto e o evento
ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto. Informa ainda, que dia 12 de agosto é o prazo máximo para
lançamento das notas e dia 06 será o único dia para a segunda dose da vacinação contra o COVID.

