ATA DE REUNIÃO
PPGCC

Data
Local
26/04/2021
Plataforma TEAMS
Coordenadora da reunião

Hora início
14h
Responsável pela ata

Profa. Ana Paula da Rosa

Caroline Carlet

Hora fim
16h

Participantes
Professores: Adriana do Amaral, Alberto Efendy Maldonado, Antonio Fausto Neto, Gustavo Daudt Fischer, Jairo Getúlio Ferreira, Jiani Adriana
Bonin, José Luiz Braga, Maria Clara Bittencourt, Rafael Grohmann, Ronaldo César Henn, Sonia Montano e Tiago Lopes.
Não participaram: Pedro Gilberto Gomes.
Assunto
Comentários
A
coordenação
iniciou
a
reunião
apresentando
os informes do Plano de contingenciamento Unisinos
1. Plano de contingenciamento
sobre
Covid
e
o
andamento
do
primeiro
semestre
de 2021 e as perspectivas de organização para
Covid Unisinos + novo semestre
2021/2 mantendo-se o remoto.
Na sequência da organização do segundo semestre a coordenação apresentou os dados referentes
à carga horária docente e à sistematização da Oferta de 2021/2. Discutiu-se a oferta de disciplinas
transversais na escola e na instituição. Os professores enfatizaram a sobrecarga no número de
disciplinas entre graduação e pós e optou-se por uma oferta mais enxuta, mas ensaiando
aproximações entre PPGs. A coordenação apresentou o quadro de orientações, bem como a
situação da turma Fadivale.
Apresentação do indicativo institucional de realização do Processo seletivo de meio de ano e
3. Processo seletivo 2021/2 +
resultado financeiro do Programa até o apresentação do orçamento do PPGCC pela coordenação a partir dos extratos emitidos pela
UAPPG.
momento
2. Oferta e efetividade

4. Políticas Afirmativas

5. Atualização Coleta Capes

6. Planejamento do PPGCC e outros

A coordenação reforçou o já discutido em novembro de 2020 da necessidade de adensar e ampliar
o debate no PPGCC sobre Políticas Afirmativas e da criação de comissão interna para elaborar
documento. Apresentação dos documentos vigentes do PPG em Ciências Sociais e do Direito.
Professores destacaram a importância desta elaboração e do desafio de convidar a participação a
comunidade externa à universidade, além de alunos.
A coordenação apresentou dados relativos a novo calendário do Coleta, mudança de presidência e
também reforçou o pedido para os destaques individuais até 30/04. Apresentação dos nomes dos
egressos mapeados para destaque.
Apresentação de calendário para discussão do planejamento e debate sobre data do SDCOM pela
representação discente

