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ATA DA 3" REUNIÃO DO COLEGIADO

DO

PPG EM CIÊNCIA E TECNOLOGIAAMBIENTAL/UFSM-FW.
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Às quatorze horas do dia vinte e cinco de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-

2

se, no Laboratório de Águas, Bloco 7 da Universidade Federal de Santa Maria Compus Frederico

3

Westphalen. os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia

4

Arnbiental, estando presentes os docentes Genesio Mario da Rosa - Coordenador, Hilda Hilde-

3

brand Soriani - Coordenadora Substituta, Clovis Orlando da Ros, Fábio Marcelo Breunig e Rodri-

6

go Ferreira da Silva - representantes dos docentes, sob a presidência do primeiro e secretaria de

7

Adriana Camponogara Aires da Silva, para tratarem dos assuntos a seguir: 1) Aprovação da Ata N°

8

02. de 14 de setembro de 2018; 2) Atribuição de nota para a Ficha de avaliação do currículo (ane-

9

xo 1.1 do edital); 3) Inclusão no PPG da disciplina do Professor Renato B. Spohr; 4) Disciplinas

10

ofertadas no primeiro e segundo semestre e horários (grade curricular); e 5) Assuntos Gerais.

11

Como convidados, estiveram presentes os docentes Alexandre Couto Rodrigues, Arei Dirceu Was-

12

towski, Jaqueline lneu Golombieski, Marcus Bruno Domingues Soares e Renato Beppler Spohr.

13

Inicialmente, o Presidente cumprimentou os presentes e deu por aberta a sessão. Em seguida, sub-

14

meteu à apreciação a Ata da 2a Reunião do Colegiado do PPGCTA, a qual foi aprovada por unani-

15

midade. No item 2 da pauta, o Coordenador informou aos docentes que deverá haver uniformida-

6

de na avaliação dos currículos dos candidatos. Após análise da ficha de avaliação do currículo e

17

considerando que o Edital do PPGCTA estabelece a inscrição por orientador, ficou decidido que

18

cada docente definirá o seu critério e fará a média ponderada entre os candidatos que com ele se

19

inscreverem. Sobre a disciplina Georreferenciamento

20

nésio comunicou que ela não foi incluída no projeto inicial e que. devido a isso, está sendo subme-

21

tida à apreciação do Colegiado. Após apresentação da ementa da disciplina, a mesma foi aprovada

22

por unanimidade. Sobre as disci pl inas que serão ofertadas em 2019, o Coordenador consultou os

23

presentes sobre a disponibilidade

24

Ambientais. O grupo discutiu a questão e decidiu consultar o docente que ministra Estatística e

25

Delineamentos

26

de o mesmo disponibilizar vagas para os alunos do PPGCTA no primeiro semestre. Sobre as disci-

27

plinas ministradas pela prof'. Malva, que poderá estar em afastamento em 2019, o Colegiado deci-

para estudos ambientais (60 - 4), o prof. Ge-

de alguém ministrar a disciplina Estatística aplicada às Ciências

Experimentais no outro curso de pós-graduação do Campus sobre a possibilidade
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28

diu ofertá-las,

29

cados os docentes

que ministrarão

30

aprovou

das disciplinas

31

Aplicada.

32

ao Uso de Resíduos

Agroindustriais

e Urbanos,

33

sos Físico-Químicos

no Tratamento

de Água e Efluentes,

34

peciais em Ciências

35

cia orientada.

36

to Remoto Aplicado

ao Monitoramento

37

gia, Ecotoxicologia

em Sistemas

38

trópica

39

Tratamento

40

mento para Estudos Ambientais

41

os alunos farão exame de qualificação

42

assuntos

43

não completar

44

entadores

45

grama tem uma previsão,

46

que pleiteará

47

tando a inclusão

48

pauta por falta de pedido oficial e apresentação

49

alterar ou não a sigla PPGCTA,

50

Alimentos

51

rando-se

52

colocação

53

zada pelos cursos de pós-graduação

54

minhado

55

deu por encerrada

56

Camponogara

57

presençaemanq;~PhaJen,

considerando

a oferta

Monitoramento

que ainda não foi emitida a portaria de afastamento.

na Conservação
de Efluentes

Fundamentos

da Qualidade

Ambientais

Seminários

as disciplinas

e o semestre

em que serão ofertadas,

em Ciências

Ambientais,

do Solo no Ambiente

I no primeiro

em Ciência e Tecnologia
Ambiental,

Ambiental,

gerais, o Coordenador

no segundo

Química

informou

a(s) vaga(s) ofertada(s)

segundo

e Tópicos

Ambiental,

Tecnologia

Ambiental,

Es-

Docên-

e Sensoriamen-

Aplicada

à Hidrogeolo-

e a Relação

Processos

An-

Biológicos

também,

que

de até doze meses após o início do curso. Em
orientações

da PRPGP, se algum docente

da Capes, de receber,

suplentes

inicialmente,

que a prof". Malva encaminhou

das ementas.

de outros ori-

Comunicou

novas no Curso, as quais, no entanto,

que pode ser acrescentado

de Santa Maria.

que o Pro-

duas bolsas e

e-mail solici-

não foram incluídas

Após, consultou

Foi concesso

"FW" para diferenciar

os presentes

de Zoneamento

de todos por mantê-Ia,

na

sobre
de

conside-

a sigla em sites e e-mails. Houve uma

sobre o fato de a casa situada na área de suinocultura
da UFSM-FW.

de

II e Georreferenciadecidiu.

por escrito, das partes envolvidas.

informações

Proces-

tendo em vista que é igual à do PPG em Ciência e Tecnologia

do campus da UFSM

para a Comissão

Numérica

de 2019. O Colegiado

que, segundo

mais cotas junto à PRPGP. Comentou
de duas disciplinas

Ambiental

no edital, poderá chamar candidatos

desde que haja concordância,

Integrados,

em Ciências Ambientais

semestre

no período

Aplicadas

Geoprocessamento

Modelagem

Especiais

Tecnologias

de 2019: e a oferta das disciplinas

do Solo e Água, Biomonitoramento
e Reuso, Tópicos

Científica

Hídricos

Microbiologia

o Colegiado

Metodologia

de Produção,

Gestão de Recursos

semestre

Ambientais,

Após serem indi-

estar desocupada

e poder ser utili-

O prof. Fábio sugeriu que o assunto seja enca-

do Campus. Nada mais havendo

a sessão às quinze horas e quarenta

e cinco minutos.

Aires da Silva, lavrei a presente Ata, que será assinada

a tratar. o Presidente

Para constar.

pelo Presidente,

vintee cincodesetembrode2018.

eu, Adriana
com lista de

Ministério

da Educação

Universidade

Federal de Santa Maria

Campus Frederico Westphalen
Programa de Pós-Graduação

em Ciência e Tecnologia Ambiental

LISTA DE PRESENÇA DA 3 REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPG EM CIÊNCIA E
3

TECNOLOGIA AMBIENTAL
Data: 25/09/2018
Coordenação:
Genesio Mario da Rosa

(Coordenador)

Hilda Hildebrand Soriani (Coord. Subst.)

Representantes

Docentes:

Bruno Segalla Pizzolatti

----

(Titular)

__ ~

x.. ---_

Rodrigo Ferreira da Silva (Suplente)

Clovis Orlando da Ros

(Titular)

Alexandre Couto Rodrigues (Suplente)

I
Fábio Marcelo Breunig

(Titular)

Jaqueline Ineu Golombieski (Suplente)

<i

Docentes convidados:
Arei Dirceu Wastowski
Malva Andrea Maneuso

.'"4ÇZQ!

Marcus Bruno Domingues Soares

i

Raphael Corrêa Medeiros
Renato Beppler Spohr

Secretária(o) da Reunião:
~\I\O;-l\6..

Co..""",~Q.,~CA ~.

<0\

N

lÁ

~

...~

