
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA DE REUNIÃO 
 

PPGCC 

 

Data 
21/06/2021 

Local 
 Plataforma TEAMS 

Hora início 
14h30 

Hora fim 
16h30 

Coordenadora da reunião 

Profa. Ana Paula da Rosa 

Responsável pela ata 

Vanessa Esperafico 

Participantes 

Professores: Adriana do Amaral, Alberto Efendy Maldonado, Alison Rodrigues Soares (representante discente), Anderson Guerreiro 
(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: José Luiz Braga e Pedro Gilberto Gomes. 

Assunto Comentários 

1.  Alteração de calendário acadêmico; 
Coordenação informa ao Colegiado que com a aplicação da primeira dose da vacina contra o COVID, 
a Universidade está prevendo o retorno gradual dos professores ao campus. Foi realizada uma 
pesquisa com os alunos e a maioria quer permanecer home office. A Universidade está organizando 
a infraestrutura das salas para a realização de aulas simultâneas, previstas para iniciar no mês de 
setembro. Os professores estarão presenciais em sala de aula, sendo opcional a presença dos 
alunos, estes, podem continuar assistindo as aulas a distância. Haverá um revezamento entre os 
professores, quando este tiver aula no mesmo dia da semana na Graduação e Pós para que ele não 
venha duas vezes na mesma semana realizar a aula presencial.  
Alteração do início das aulas para o segundo semestre, a previsão de início das atividades era para 
o dia 16 de setembro, mas agora, será para o dia 30 de setembro. Assim, será preciso rever os 
cronogramas das aulas, pois a previsão de término das atividades será para dezembro.  
 

2.  Oferta; 
Coordenação apresenta ao Colegiado uma proposta de período para a realização das disciplinas 
com 15 encontros e outra proposta prevendo 13 encontros com o objetivo de decidirem qual a melhor 
opção. 

 

3.  Processo seletivo 2021-2; 

 

A partir da alteração no início do semestre é preciso haver ajustes também no edital do processo 
seletivo. Com o novo ajuste, as inscrições encerrarão no dia 02 de agosto. A Coordenação apresenta 
ao Colegiado o cronograma do Processo Seletivo e informa que a Comissão de professores para o 
Processo Seletivo será definida em outro momento. O PPG teve que fazer essa seleção, pois possui 
3 bolsas Taxa do Doutorado e 1 de Mestrado. Além das bolsas CAPES/PROEX, os candidatos 
poderão se inscrever para o Edital de Apoio à Pesquisa – CTIE da Unisinos. 
 

4. Planejamento Estratégico 
(UNISINOS/ PPGCC). 

 

Coordenação informa que houve algumas mudanças no encaminhamento do processo para o 
Planejamento Estratégico do PPG e que na próxima reunião terá mais informações sobre o assunto.  
Professores discutem sobre o número de linhas de pesquisas que devem fazer parte do PPG e sobre 
o compartilhamento de ofertas entre outros Programas da Unisinos. 
 
 


