
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA DE REUNIÃO 
 

PPGCC 

 

Data 
12/03/2021 

Local 
 Plataforma TEAMS 

Hora início 
14h 

Hora fim 
16h 

Coordenadora da reunião 

Profa. Ana Paula da Rosa 

Responsável pela ata 

Caroline Azambuja Carlet  

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 

1.   Reunião da área e Conselho 
Compós 25-/02  - Coleta Capes 

Coordenação informa ao Colegiado que o objetivo da reunião é compartilhar os encaminhamentos 
sobre o andamento do Coleta Capes e inicia apresentando indicativos da reunião da área e do 
Conselho da Compós realizada em 25/02. Na ocasião, o coordenador de área, Edson Dalmonte, 
apresentou dados sobre a dinâmica da avaliação e orientou os coordenadores quanto ao 
preenchimento do Módulo Destaques. A coordenadora reforçou a importância dos arquivos 
comprobatórios e solicitou um esforço para o envio dos itens da produção técnica e bibliográfica. 
Além disso, se discutiu o item de Impacto, considerando discursos qualificados e intervenções 
práticas. Ficou definido que a coordenação irá enviar planilha, junto com a Secretaria, para indicação 
de itens por parte de docentes com breve justificativa. Enfatizou-se ainda a preocupação com o 
tempo e a indicação de produções destacadas. Também solicitou-se aos docentes que auxiliem na 
indicação das produções, além dos discentes destacados considerando as faixas de avaliação.  
 
Apresentou-se o calendário final Sucupira 
 
 

2. Edital CNPQ Chamada 
25/2020 + Chamada CNPq nº 02/2021 

A coordenação sinalizou que o PPGCC irá solicitar bolsas pela chamada 02/2021 do CNPQ tendo 
em vista aprovação com excelente nota na chamada 25/2020, mas que não implicou em bolsas de 
doutorado.  

3. Qualificações e bancas 
A coordenação apresentou o dado preocupante das prorrogações, muitas fruto do afetamento da 
pandemia na coleta de dados e na própria vida dos discentes. Sugeriu-se que o prazo de 
qualificações fosse ampliado em 1 mês para ambos os níveis. Esta medida foi unânime, porém com 
a ressalva de zelar pelo cumprimento da defesa final no tempo.  

4. Prêmio Compós 
Definição de comissão para avaliação dos trabalhos de mestrado e doutorado de 2020.  

5. Outros 
Bolsa IC e IT – apresentação da demanda e das vagas pelos professores Ronaldo Henn e Adriana 
Amaral. Sugestão de envio de até 3 propostas para diferentes modalidades e atenção à 
documentação exigida e do diálogo com a portaria CNPQ sobre áreas prioritárias.  


