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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

O�cio nº 3/2019/ME/CA-ALE/DC-ALE/CALEG/UNIPAMPA

Bagé, 05 de setembro de 2019.

 

A
COORDENADORIA DE POS-GRADUACAO
PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - PROPPI
 

  

Assunto: Atualização de relação de candidatos ao PAPG

 

 

Ao cumprimentá-los, venho por este, solicitar a atualização da relação de candidatos ao Programa de Auxílio da Pós-Graduação.

Jus�fica-se a solicitação em razão de que foi verificado que a planilha de ordem de classificação não estava adequada a Resolução PPEng
01/2016, que trata da distribuição de bolsas, computação de pontos de disciplinas cursadas para fim de concorrência de bolsas des�nadas ao PPEng. Foi
realizada a correção e a atualização da classificação.

  

  

Atenciosamente,

 

Prof. Dr. Felipe Denardin Costa

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
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Documento assinado eletronicamente por FELIPE DENARDIN COSTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 06/09/2019, às 11:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0151199 e o código CRC 5A3E8646.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23100.015132/2019-21 SEI nº 0151199

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PPEng – ATA 14/2019 - Aos três dias do mês de setembro do ano de
dois mil e dezenove, às dez horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se na sala duzentos e dezoito da
UNIPAMPA Campus Alegrete, sob a presidência do Prof. Felipe e com o comparecimento dos integrantes
da nova composição da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia (PPEng),
a fim de analisar e discu�r a seguinte Pauta: Informes sobre Seminário Meio Termo realizado pela
CAPES: O prof. Felipe informou que haverá mudanças em quesitos referente a avaliação da área de
Engenharia III. O material referente a seminário será compar�lhado com todos os membros da comissão.
Dentre as mudanças, o destaque é para que o programa realize o monitoramento dos egressos e
iden�ficando os casos de sucesso, referindo-se àqueles egressos que estão em doutorados e pós-
doutorados, analisando e avaliando os casos em que se iden�fique que a formação do ob�vo no
programa tenha contribuído para a evolução do aluno. Foi proposto que o programa faça convite a algum
avaliador da área, para que este realize uma prévia sobre a situação do programa. O prof. Felipe salientou
que o esse é o momento de consolidação do programa e que para isso, seja realizada a analise referente
ao momento do programa e que seja pensando situações quanto a possíveis alteração da área do
programa ou mesmo buscar integrar-se junto aos demais programas do campus, buscando as
adequações necessárias. A discussão será levada o conselho do programa. Análise de Bolsas e Auxílios: A
prof. Felipe apresentou a planilha de classificação dos alunos para realização da distribuição das bolsas.
Verificou-se a planilha não estava adequada a Resolução PPEng 01/2016, que trata da distribuição de
bolsas, computação de pontos de disciplinas cursadas para fim de concorrência de bolsas des�nadas ao
PPEng. Foi realizada a correção e a atualização da classificação. Por conta da atualização houve mudança
na classificação. A nova classificação será encaminha à PROPPI para fins de atualização do auxílio PAPG.
Calendário de reuniões da Comissão: Foi proposto que as reuniões da comissão sejam realizadas durante
as terças-feiras, com intervalos entre elas de 14 dias. Todos os membros concordam e aceitaram a
proposta. Assuntos gerais: A CAPES informou que os programas deverão adotar ferramentas para a
elaboração do seu planejamento estratégico, para analise externa e interna do programa. Nele deve ser
definida as estratégias para manutenção do programa, seus obje�vos focados na formação do aluno e na
internacionalização dos programas. Foi iniciado a discussão sobre a elaboração do planejamento
estratégico, salientando que esse planejamento deve estar alinhado ao planejamento do campus. Em
relação as bancas de defesas, a CAPES informou que durantes as defesas exis�rá a recomendação que
todos os membros das bancas realizem a avaliado do nível de conhecimento geral do aluno, não sendo
esse conhecimento necessariamente a respeito do tema da pesquisa, mas que esteja alinhado ao tema.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, e para constar, foi lavrada a
presente ata, que vai assinada eletronicamente por todos os membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DENARDIN COSTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 05/09/2019, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Vargas Cardoso, Usuário Externo, em 05/09/2019,
às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS EDUARDO KOSTESKI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 05/09/2019, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0150707 e
o código CRC EEE899B9.

Referência: Processo nº 23100.006037/2019-37 SEI nº 0150707

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

