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ATA nº 02/2021/ARI  2 

 3 

Ata de reunião do Comitê de Avaliação formado para análise das propostas enviadas para 4 

o edital para oferta de Componentes Curriculares Livres para compor o Programa de 5 

Mobilidade Virtual Internacional Andifes – Destino: Brasil, convocada para o dia seis de 6 

maio de dois mil e vinte e um às nove horas, por vídeo conferência. A reunião foi presidida 7 

pelo professor Arnaldo Santos Junior, representante da Agência de Inovação, indicado a 8 

presidente do Comitê pelos demais participantes por unanimidade , e contou com a 9 

presença dos seguintes membros: Leonardo José Steil, representante da Pró-Reitoria de 10 

Extensão e Cultura, Charles Morphy Dias dos Santos, representante da Pró-Reitoria de 11 

Pós-graduação, Sonia Maria Malmonge, representante da Pró-reitoria de Pesquisa, 12 

Fernanda Graziella Cardoso, representante da Pró-Reitoria de Graduação, Pedro Paulo 13 

Maneschy, representante da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 14 

Afirmativas, Wesley Góis, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 15 

Sociais Aplicadas, Anderson Orzari Ribeiro, representante do Centro de Ciências Naturais 16 

e Humanas, Alan Maciel da Silva, representante do Centro de Matemática, Computação 17 

e Cognição. Participantes não votantes: Dalmo Mandelli e Bruna Caroto Cano, 18 

representantes da Assessoria de Relações Internacionais. Dando início à reunião, o 19 

professor Arnaldo Santos Junior cumprimentou a todos às nove horas e seis minutos. 20 

Ordem do dia: 1) Apresentação do objetivo da reunião. O professor Dalmo Mandelli fez 21 

um breve relato sobre o andamento do edital , ratificando o objetivo proposto de 22 

selecionar Componentes Curriculares Livres de oferecimento remoto para comporem o 23 

Programa de Mobilidade Virtual Internacional ANDIFES – Destino: Brasil, a ser 24 

desenvolvido pela ANDIFES 2) Primeira proposta votada: o professor Dalmo Mandelli 25 

apresentou a primeira proposta a ser votada, cuja submissão foi feita pela docente 26 

Graciela de Souza Oliver, no dia cinco de maio as quinze horas e dezesseis minutos. A 27 

proposta foi vetada por unanimidade por não atender ao prazo de  envio das inscrições, 28 

encerrado no dia quatro de maio de dois mil e vinte e um, ao meio dia, conforme previsto 29 

no edital 9/2021 da ARI-DMA. 3) Segunda proposta votada: enviada pelo docente Diego 30 

Paolo Ferruzzo Correa, a proposta foi apresentada pelo presidente do comitê e, por 31 

unanimidade, teve sua aprovação condicionada à inclusão do calendário dos encontros 32 

síncronos até o dia dez de maio de dois mil e vinte um. 4) Terceira proposta votada: 33 

enviada pelo docente Romulo Gonçalves Lins, a proposta foi apresentada pelo presidente 34 

do Comitê. Mediante questionamento da representante Sonia Maria Malmonge sobre os 35 

elementos da proposta, os representantes Arnaldo Santos Junior, Charles Morphy Dias 36 

dos Santos e Wesley Góis citaram sobre a presença de itens que caracterizam pesquisa e 37 

inovação, essenciais à proposta do projeto, além do adequado envolvimento dos 38 
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discentes que realizarão o programa de componente curricular livre, conforme descrito 39 

no projeto proposto. A proposta, por unanimidade, teve sua aprovação condicionada à 40 

correção da distribuição das vagas ofertadas e da inserção de ações de inclusão e 41 

permanência até o dia dez de maio de dois mil e vinte unanimidade. 5) Representação 42 

discente: foi acordado pelo comitê, por unanimidade, receber até o dia sete de maio de 43 

dois mil e vinte e um, o parecer do representante discente do ConsEPE, Aurélio Paiva 44 

Martins, ausente na reunião. 6) Encerramento: o professor Arnaldo Santos Junior, 45 

responsável por presidir o comitê, ratificou os votos e encerrou a sessão às nove horas e 46 

cinquenta e três minutos.  47 
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