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Aos três dias do mês de junho de 2020, às 14:30h, por videoconferência, realizou-se uma reunião da 1 
coordenadoria do PPGFil, com a presença dos professores Anderson de Paula Borges, André Porto, Araceli 2 
Rosich Soares  Velloso,  Cristiano Rezende,  Fabien Georges Jacques Schang, Filipe Lazzeri Vieira, 3 
Guilherme Ghisoni, Hans Christian Klotz, Helena Esser dos Reis, Martina Korelc, Renato Moscateli, Ricardo 4 
Bazilio Dalla  Vecchia e Wellington Damasceno de Almeida, e dos representantes discentes Brenner Brunetto 5 
Oliveira Silveira, Renato Cesar Rodrigues e Sabrina Paradizzo Senna. Com o quórum necessário, o 6 
coordenador, Prof. Guilherme Ghisoni, deu início à reunião, e antes de passar à pauta solicitou a inclusão dos 7 
seguintes assuntos: a inclusão no ponto de pauta 2 do pedido de prorrogação do prazo para a qualificação 8 
da discente Priscilla da Veiga Borges,  a inclusão no ponto de pauta 3 do ad referendum  proposto pelo vice 9 
coordenador André Porto, indicando a comissão do prêmio Capes de tese 2020, composta pelos professores 10 
Helena Esser dos Reis, Christian Klotz e Guilherme Ghisoni e a  inclusão no ponto de pauta 4 da aprovação 11 
da banca de qualificação do discente Gilmário Guerreiro da Costa. As inclusões foram aprovadas. No primeiro 12 
ponto: foram aprovadas as atas das reuniões dos dias 28/02 e 04/03/20. No segundo ponto: foi aprovada a 13 
prorrogação do prazo de defesa de tese de doutorado da discente Júlia Sebba Ramalho Morais, por seis 14 
meses, de 20 de junho a 19 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 27, § 1o da Resolução – CEPEC, e 15 
o pedido da prorrogação do prazo para a qualificação da discente Priscilla da Veiga Borges aprovado por 16 
mais três meses, de 07 de agosto a 06 de novembro de 2020. No terceiro ponto: decisões ad referendum: 17 
renovação do contrato do professor visitante Prof. Fabien Schang por 2 anos; prorrogação da bolsa de 18 
mestrado modalidade cota empréstimo do discente Bergkamp Pereira Magalhães. Aprovado o parecer 19 
favorável do prof. André Porto, quanto à renovação do contrato do Prof. Fabien Schang, até 03/06/2022 e a 20 
prorrogação da bolsa de mestrado do discente Bergkamp, por três meses. Foi aprovada também a comissão 21 
do prêmio Capes de tese 2020, composta pelos professores Helena Esser dos Reis, Christian Klotz e 22 
Guilherme Ghisoni.  No quarto ponto: foram aprovadas por unanimidades as bancas de  Mestrado de Jean 23 
Carlos Campos; composta pelos professores: Guilherme Ghisoni,  André Porto e Bento Prado Neto/ UFSCar 24 
e como suplente Araceli Veloso e de qualificação de Gilmário Guerreiro da Costa, composta pelos 25 
professores: Carla Damião, Jeanne Marie Gagnebin de Bons/PUC-SP e João Emiliano Fortaleza de 26 
Aquino /UECE e como suplente Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado /UNIFESP. No quinto ponto: 27 
recondução da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente; foi aprovada a permanência do Prof. 28 
Renato Moscateli na comissão até 31/12/2020. No sexto ponto: discussão sobre os editais de seleção de 29 
mestrado e doutorado, o professor Guilherme fez uma explanação: conforme decidido no ano passado, as 30 
seleções de mestrado e doutorado para as turmas de 2021 deverão acontecer no segundo semestre de 2020. 31 
Sugeriu um calendário provisório: a seleção do mestrado começaria as inscrições de 24 de agosto a 18 de 32 
setembro, as provas ocorrem entre 9 e 13 de novembro, e o resultado final em 25 de novembro; a do 33 
doutorado começaria as inscrições em 14 de setembro e terminaria a inscrição em 9 de outubro, as provas 34 
seriam entre 30 de novembro e 3 de dezembro, e o resultado final, 16 de dezembro. Os editais foram 35 
aprovados com uma abstenção para envio à PRPG, com inclusão da possibilidade de seleção remota, caso 36 
o isolamento social decorrente da pandemia perdure. No sétimo ponto:  discussão sobre a portaria n° 55 da 37 
CAPES e informe n° 4 do CNPq, que permitem a prorrogação dos prazos de qualificações, defesas e bolsas. 38 
O coordenador faz uma exposição sobre a portaria n° 55 da CAPES e informe n° 4 do CNPq. Através da 39 
portaria 55, a variável tempo de titulação foi excluída da análise do quadriênio 2017-2020, tendo em vista o 40 



acolhimento das prorrogações de defesas e qualificações nesse período de excepcionalidade. Desse modo, 41 
será possível o acolhimento das prorrogações sem ônus à avalição do programa. Outro ponto importante da 42 
portaria 55 mencionado é a possibilidade de prorrogação das bolsas em até 3 meses. No caso do informe 4 43 
do CNPq a prorrogação é de até 2 meses. A FAPEG já se pronunciou dizendo que seguirá a CAPES, no caso 44 
das bolsas que têm data de defesa até 31 de dezembro de 2020. A instrução normativa 004 instrui as 45 
coordenadorias dos PPGs que se esforcem para serem receptivos aos pedidos de prorrogações de defesas 46 
e qualificações. Oitavo ponto de pauta: discussão sobre a retomada das aulas e demais atividades por meio 47 
de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). O coordenador informou aos presentes que 48 
com a ajuda dos representantes discentes, foi elaborado, dois questionários para avaliar a intenção dos 49 
alunos sobre a retomada das aulas e o acesso a TDIC. As respostas aos questionários foram as seguintes: o 50 
primeiro questionário foi direcionado a todos os alunos; com 32 respostas: 59,4% se posicionaram a favor da 51 
retomada das aulas. O segundo questionário foi direcionado aos alunos que ainda não cumpriram todos os 52 
créditos de disciplinas, alunos atualmente matriculados em disciplinas e alunos que pretendem se matricular 53 
no próximo semestre em disciplinas (caso as aulas sejam retomadas); com 15 respostas: 93,3% possuem 54 
acesso à internet (sendo 60% com boa conexão). Foi aprovada por unanimidade a retomada das aulas e 55 
demais atividades por meio de TDIC. Em seguida, o coordenador deu por encerrada a reunião da qual eu, 56 
Marlene Oliveira, lavrei a presente ata que será lida e, caso aprovada, assinada pelos presentes. 57 
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