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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e trinta 

minutos, na sala virtual  meet.google.com/wts-bvxi-zni, foi realizada a terceira reunião 

Extraordinária do Conselho de Campus, conforme convocação encaminhada via e-mail. 

Estavam presentes os seguintes conselheiros: Gilberto Luiz Putti, presidindo a sessão, os 

técnicos administrativos Brunno Alves Neves e Francyelle Andréia Barbieri, os 

representantes docentes, Deivison Porto de Sousa e Tiago Coser, o representante 

discente João Vitor do Amaral Pichetti, e, a técnica administrativa Francyelle Andréia 

Barbieri para secretariar a sessão. Gilberto abre a reunião informando que hoje temos 

pauta única, que trata sobre o Edital Extraordinário número nove de dois mil e vinte e dois, 

de quatorze de março de dois mil e vinte e dois que trata do afastamento com substituição de 

Docentes para capacitação/qualificação em programas de Pós-Graduação Stricto sensu e Pós-

Doutorado. A CPPD nos enviou a lista de classificação, foram apenas dois candidatos inscritos. 

Deixo como sugestão de solicitarmos para a CPPD a avaliação desta pontuação final, apenas para 

que fique arquivado caso tenhamos algum recurso. Deivison que é membro da CPPD explicou 

rapidamente que existem uma série de critérios para avaliar e que foi feita uma ata referente 

ao processo de avaliação. Francyelle informou que já enviou e-mail para a CPPD solicitando mais 

detalhes sobre a avaliação. Deivison refere que se houver recurso quem vai ter que avaliar é a 

CPPD, como temos apenas duas vagas e dois candidatos é pouco provável que ocorram recursos, 

mas a CPPD vai enviar os documentos para os arquivos da Direção Geral. Gilberto pergunta aos 

demais membros se estão de acordo com a proposição. Todos os membros de acordo, 

homologar o edital com a observação de aguardar documentação complementar da CPPD. Nada 

mais havendo a tratar essa ata será por mim lavrada e assinada pelos demais presentes 
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