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Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, reuniram-se ordinariamente, os membros 

da comissão local de ensino, do campus Caçapava do Sul: Carolina Matos, Cristina Oliveira, 

Cristiane Heredia Gomes, José Pedro Rebés Lima, Luis Eduardo de Souza, Luiz Delfino 

Albarnaz, Mara E. Jappe Goi, Maria Lúcia Pozzatti Flôres, Thiago Lugokenski, Sandra 

Hunsche, Zilamar Teixeira de C. Ferreira, André Ramalho, Ricardo Machado Ellensohn, 

Vitalino Cesca Filho e a professora Luciana A. Abichequer representando o professor Pedro 

D. Kemerich. Justificaram ausência os professores Felipe Guadagnin e Pedro Daniel 

Kemerich. O professor Ricardo iniciou a reunião repassando os informes aos presentes. 

Inicialmente falou sobre a Formação Pedagógica proposta pela PROGRAD que envolve 

todos os servidores docentes do campus e acontecerá por videoconferência no dia dois de 

agosto de dois mil e dezenove no auditório do campus. Em seguida foi conversado sobre a 

atualização do cenário e operacionalização das matérias relacionado aos Estágios. 

Mediante ao termo de referência ainda em análise pela PROGRAD, os estágios 

supervisionados obrigatório não terão seguro, portanto foi pensado na possibilidade de não 

abrir a disciplina no sistema, ou seja, não será disponibilizada a matrícula na componente até 

que se estabeleça um novo contrato de seguro aos estudantes. Segundo o professor Ricardo, 

há a possibilidade de aditivar o contrato para incluir também outras componentes. 

Aproveitando a discussão, o professor Felipe Guadagnin sugeriu de houvesse um 

replanejamento de frotas para setembro, porém, como o termo de referência ainda está em 

análise, foi decidido que seja melhor esperar a confirmação do termo para que houvesse esta 

mobilização. Dando sequência a reunião foi debatido a alteração de notas e frequência no 

GURI, a partir de agora para cada alteração realizada pelo docente, é necessário que o 

coordenador do curso analise a alteração e o só será efetivado no sistema caso o coordenador 

homologue a mesma. A PROGRAD informará as alterações aos servidores. Os Estágio 

Extemporâneos, pauta de número 4 na reunião, terão seu período de matrícula de dezoito de 

dezembro a vinte de dezembro, esta data não consta no calendário Acadêmico. Por fim, foi 

colocado em pauta a Planilha Docente, tendo sido apresentado inicialmente os critérios de 

inclusão da Pós-Graduação. Passou a apresentação da planilha pela professor André 

Alvarenga. O professor André apresentou a planilha aos presentes, destacando as disciplinas 

que foram duplicadas por curso, definidas pelos coordenadores de curso. Todas as duplicações 

realizadas foram realizadas de acordo com a demanda de alunos e histórico da disciplina. Com 

relação aos mestrados, o PROFMAT das 600h ofertadas, 70% foi para a Matemática e 30% 

para a físicas de acordo com o número de professores atuantes no curso. Ensino de Ciências 

existem 4 cadeiras obrigatórias e o restante para completar a carga horária de 900h são eletivas, 

ofertadas 12 por ano. (PPGC PPGTM) todas as disciplinas obrigatórias e eletivas são 

oferecidas todos os anos. O resultado final das planilhas ficou então com as seguintes 

colocações: Área de física ficou com uma média de carga horária de 11.88, Química 8.44, 

Matemática 13.29, Biologia 12.10, Libras 5.88, Ensino 11.1, Engenharia de Minas 12.57, 

Engenharias 12.81, Geofísica 10.69, Geologia 14.78. A planilha foi colocada em votação e 

aprovada com o registro de uma única abstenção da servidora Cristina Oliveira. Nada mais a 

tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a seguinte ata, a qual vai assinada pelos presentes. 
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