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1. Dados da Reunião 
Data Hora inicial Hora final Local 

11/03/2021 17:00 17:58 https://meet.google.com/ 
 
2. Participantes 

Nome Função 
Adonai José Lacruz Docente 

Adriana Barbosa Diretora de Ensino/Docente – Ausência Justificada 

Bianca Passos Arpini Docente 

Denilton Macário de Paula Coord. Curso superior/Docente 

Gladyson Demonier Docente – Ausência Justificada 

Luiz Magnago Docente 

Pablo Augusto Panetto de Morais Pablo  Docente – Ausência Justificada 

Rafael Rabelo Docente 

Robson Malacarne Docente 

Rúbia Carla Pereira Docente 

Vinícius Delfino Docente 

 
3. Pauta 
Item Descrição 

1 Apresentação e Aprovação dos PITs 2021/1 (novos professores) 
 
4. Relato da reunião 
Macário: Inicia a reunião agradecendo a todos pela presença e apresenta a justificativa dos 
membros ausentes. Foi apresentada uma planilha compartilhada com a previsão de todas as aulas 
com a possibilidade de encerramento antecipado das disciplinas ao utilizarem os sábados letivos. 
Informou-se que as disciplinas dependência poderia ser utilizada uma carga horária menor, desde 
que não prejudique o conteúdo programado para a disciplina. Diante de tal antecipação poderá ser 
ofertada novas disciplinas de dependência que ainda estavam abertas e simplificar as atividades de 
conclusão das mesmas e assim iniciarmos os novos módulos bem como a nova turma com o novo 
PPC. 
 
Estiveram presentes na reunião os servidores acima citados. Os professores Rafael Rabelo e Luiz 
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Magnago apresentaram com o auxílio do coordenador de curso os seus respectivos PITs 2021/1. O 
Professor Robson apresentou uma preocupação em realizar ajustes na quantidade de horas 
registradas nas comissões e no atendimento de alunos, ficando prioritário manter as atividades de 
atendimento dos alunos e caso haja a necessidade de realizar ajustes na carga horária, que esses 
ajustes sejam feitos nas comissões. 
 
Cada um dos professores mencionados, realizou a sua Apresentação, pendências foram corrigidas 
e, por fim, todos foram APROVADOS. A coordenadoria Apresentou e Aprovou os PIT’s dos colegas 
que justificaram a sua ausência.  
 
Os professores aprovados, entregaram seus documentos e eles foram arquivados em suas pastas 
nesta coordenação. 
 
Por fim realizamos a leitura de declaração com pedido de prorrogação em 90 dias da licença do 
doutorado do Professor Yan Siqueira, que deverá concluir o curso até novembro/2021, com 
depósito da tese de doutorado para a defesa em até 01/10/2021. O professor fez o uso da palavra 
diante dos membros desta coordenadoria. Após as suas explicações e justificativas esta 
coordenadoria APROVOU a sua prorrogação, conforme descrito acima. 
 
Por fim, o professor Denilton Macário agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se e eu, Macário, lavrei a presente ata, que será 
submetida à aprovação de todos os presentes na reunião. 
 

Macário encerra agradecendo a todos. 

 

 

Não havendo mais comentários, a reunião se encerrou às 17:58 

 

 


