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CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         DÉCIMA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM
EDUCAÇÃO         (PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         29/11/2021.

Aos         vinte         e         nove         dias         do         mês         de         novembro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         treze

horas         e         zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Décima         Sessão         Ordinária

do(a)         Colegiado         do         Programa         de         Pós-graduação         de         Mestrado         Profissional         em         Educação

(PPGMPE)         da         Universidade         Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de

Alexandro         Braga         Vieira         (Presidente),         Debora         Cristina         de         Araujo,         Douglas         Christian

Ferrari         de         Melo,         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,         Jair         Ronchi         Filho,         Junia         Freguglia

Machado         Garcia,         Kalline         Pereira         Aroeira,         Larissa         Ferreira         Rodrigues         Gomes,

Mariangela         Lima         de         Almeida,         Patricia         Gomes         Rufino         Andrade,         Patricia         Silveira         da

Silva         Trazzi,         Raphael         da         Silva         Gama,         Regina         Celi         Frechiani         Bitte,         Rosemeire         dos

Santos         Brito,         Sandra         Kretli         da         Silva,         Soler         Gonzalez,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra

Frizzera         Delboni         e         Vitor         Gomes,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Andressa         Mafezoni         Caetano,

Dania         Monteiro         Vieira         Costa,         Debora         Monteiro         do         Amaral,         Dulcinea         Campos         Silva,

Ines         de         Oliveira         Ramos,         Itamar         Mendes         da         Silva,         Regina         Godinho         de         Alcantara,         Renata

Duarte         Simoes,         Valter         Martins         Giovedi         e         Vilmar         Jose         Borges.         Havendo         número         legal         de

membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:

Realização         do         II         Seminário         de         Autoavaliação.         O         professor         Alexandro         informou         ao

Colegiado         que         o         II         Seminário         de         Autoavaliação         do         PPGMPE         ocorreu         nos         dias         22         e         23

de         novembro,         segunda-feira         e         terça-feira.         Na         oportunidade,         agradeceu         à         professora

Rosemeire,         que         fez         a         mediação         da         mesa         de         abertura,         na         segunda-feira,         e         aos         demais

professores         que         participaram         dos         grupos         de         trabalho         na         terça-feira.         Por         fim,         disse         que

futuramente         será         feita         uma         apresentação         com         os         resultados         da         autoavaliação         realizada.

INFORME         2:         Realização         do         III         Seminário         de         Pesquisa.         O         professor         Alexandro

informou         ao         Colegiado         que         o         III         Seminário         de         Pesquisa         do         PPGMPE         teve         início         hoje,

dia         29         de         novembro,         pela         manhã,         e         que         terá         continuidade         até         o         dia         de         amanhã,         30         de

novembro,         com         a         apresentação         dos         trabalhos         dos         alunos         da         Turma         V         para         os         alunos         da

Turma         IV.         O         professor         ainda         agradeceu         à         professora         Patrícia         Rufino         pela         mediação         da

mesa         de         abertura.         INFORME         3:         Qualificação         da         Turma         IV.         O         professor         Alexandro

informou         ao         Colegiado         que,         até         o         momento         da         reunião,         28         dos         35         alunos         da         Turma         IV

já         haviam         realizado         seus         exames         de         qualificação,         e         que         todos         os         demais         estavam         com

seus         exames         agendados         até         o         dia         21         de         dezembro.         Foi         dito,         ainda,         que         está         marcada         para

as         14         horas         a         sessão         de         defesa         da         dissertação         da         aluna         Renata         Luchi         Pires,         completando

as         defesas         de         todos         os         discentes         da         Turma         III.         INFORME         4:         Lançamento         de         notas         de

2021/2.         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que,         devido         a         sério         problema         no

SAPPG,         o         sistema         estava         completamente         indisponível         para         acesso         desde         a         última

sexta-feira,         dia         26         de         novembro.         Por         este         motivo,         foi         solicitado         que         os         professores

enviassem         as         notas         ainda         pendentes         de         lançamento         para         o         e-mail         do         Programa,         para         que
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a         Secretaria         se         encarregasse         de         publicá-las         assim         que         o         sistema         voltasse         ao         ar.         O

professor         frisou,         ainda,         que         as         notas         de         disciplinas         como         as         de         estudos         individuais

também         precisavam         ser         postadas.         INFORME         5:         Oferta         de         disciplinas         para         a         Turma         V.

O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         a         oferta         de         disciplinas         para         o

semestre         de         2022/1         seria         organizada         conforme         a         divisão         de         encargos         aprovada         na         8ª

reunião         ordinária         do         Colegiado,         ocorrida         no         dia         13/09.         Após         questionamentos         dos

demais         docentes,         o         professor         informou         que,         a         princípio,         estavam         escalados         para         as         aulas

do         semestre         de         2022/1         os         professores         Sandra,         Tania,         Larissa,         Débora         Amaral,

Mariangela         e         Soler,         e         que,         caso         houvesse         necessidade         de         reprogramação         destes

encargos,         eventuais         trocas         deveriam         ser         discutidas         entre         os         docentes         antes         da         colocação

da         oferta         em         pauta.         Para         tanto,         a         coordenação         se         colocou         à         disposição         dos         professores.

PAUTA         1:         Apreciação         da         ata         da         9ª         reunião         ordinária         de         2021         do         PPGMPE.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Homologação         de         ad         referendum         do

coordenador         do         curso         que         aprovou         a         banca         de         defesa         de         Renata         Luchi         Pires.         Data:

29/11/2021;         Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "PRODUÇÃO         DE         TEXTOS         NO

LIVRO         DIDÁTICO         DE         ALFABETIZAÇÃO:         ANÁLISE         DOCUMENTAL         EM

DIÁLOGO         COM         PROFESSORAS         ALFABETIZADORAS";         Banca:         Dania         Monteiro

Vieira         Costa         (Orientadora),         Regina         Godinho         de         Alcântara         (Membro         interno),         Cláudia

Maria         Mendes         Gontijo         (Membro         externo)         e         Fernanda         Zanetti         Becalli         (Membro         externo).

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Orientação         aos         alunos         durante         o

período         de         recesso/férias.         O         professor         Alexandro         apresentou         o         ponto,         expondo         aos

professores         a         necessidade         de         elaborar         uma         agenda         de         orientação         e         cumprimento         de

atividades         para         os         seus         orientandos         durante         o         período         de         recesso         do         Mestrado

Profissional,         que         vai         de         dezembro         de         2021         até         aproximadamente         o         mês         de         março         de

2022.         O         professor         explicou         que,         apesar         de         os         estudantes         terem         cumprido         um         bloco         de

créditos         agora,         e         que         o         próximo         bloco         está         previsto         para         acontecer         apenas         após         o         mês         de

março         de         2022,         os         trabalhos         de         pesquisa         e         de         elaboração         da         dissertação         e         do         produto

devem         continuar         acontecendo,         mesmo         que         não         haja         disciplinas         a         fazer.         Após,         o         ponto

de         pauta         foi         posto         em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:

Calendário         de         reuniões         do         Colegiado         do         PPGMPE         em         2022.         O         professor         Alexandro

iniciou         o         ponto         dizendo         que         uma         proposta         de         calendário         para         as         reuniões         de         2022         foi

enviada         por         e-mail         junto         à         convocação         para         esta         reunião.         Foi         explicado         que         a         intenção

era         que         permanecesse         o         padrão         de         funcionamento         de         2021,         com         as         reuniões

acontecendo         sempre         nas         primeiras         segundas-feiras         dos         meses,         preferencialmente         às         15

horas.         Não         havendo         discussão,         procedeu-se         à         votação         da         proposta         de         calendário.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Publicação         de         livros         com         os

recursos         do         PPGMPE.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que         foram         feitas

reuniões         da         comissão         formada         para         discutir         os         critérios         de         distribuição         dos         recursos         do

PPGMPE         para         publicação         de         livros,         separadas         por         linha         de         pesquisa.         Nestes         encontros,

foi         exposta         a         intenção         de         publicação         de         livros         autorais         em         coautoria         com         alunos         do

Programa,         bem         como         a         projeção         de         que         todos         os         professores         tenham         obras         publicadas

até         o         fim         da         quadrienal.         O         professor         ainda         afirmou         que         a         comissão         deverá         continuar         os

trabalhos,         atuando         junto         à         FEST         para         a         realização         dos         trâmites         para         operacionalização
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das         publicações,         como         a         contratação         de         uma         editora,         por         exemplo.         Para         chancela         do

Colegiado,         o         professor         Alexandro         submeteu         à         apreciação         do         Colegiado         a         relação         dos

professores         que         se         mostraram         interessados         na         publicação         em         um         primeiro         momento,

quais         sejam,         os         docentes         Eduardo,         Larissa,         Renata,         Sandra         e         Tania,         na         Linha         de

?Docência         e         Gestão         de         Processos         Educativos?;         e         os         docentes         Cleyde,         Débora         Amaral,

Débora         Araújo,         Dulcinéa,         Patrícia         Rufino         e         Regina         Godinho,         na         Linha         da         ?Práticas

Educativas,         Diversidade         e         Inclusão         Escolar?.         Por         fim,         o         Colegiado         foi         informado         que         o

prazo         para         envio         do         ?esqueleto?         do         livro         a         ser         publicado         vai         até         o         dia         15         de         fevereiro         de

2022.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Acordo         de         cooperação

técnica         com         a         Universidade         de         Bordeaux         -         França         (internacionalização).         O         professor

Alexandro         iniciou         o         ponto         informando         ao         Colegiado         que         já         havia         em         curso         um         processo

adiantado         para         que         fosse         firmado         acordo         de         cooperação         técnica         entre         a         Ufes         e         a

Universidade         de         Bordeaux,         na         França,         com         o         envolvimento         do         próprio         professor

Alexandro,         da         professora         Andressa         e         da         professora         Keyla         Santana         Painaud,         da

Universidade         de         Bordeaux.         Em         seguida,         o         professor         explicitou         que         o         ponto         de         pauta

teria         como         objetivo         pedir         autorização         ao         Colegiado         para         a         oferta         da         disciplina         ?Tópicos

em         Educação?,         com         subtítulo         que         possibilite         estudar         de         maneira         comparada         Brasil         e

França,         tendo         em         vista         que         o         acordo         pode         possibilitar         o         registro         da         professora         Keyla

como         professora         visitante         na         Ufes.         Com         a         palavra,         a         professora         Tania         parabenizou         os

docentes         envolvidos         pelo         movimento         de         internacionalização         do         Programa         e         sugeriu         a

criação         de         uma         comissão         de         internacionalização         do         PPGMPE,         a         exemplo         de         como

ocorre         no         PPGE.         Em         resposta,         o         professor         Alexandro         concordou         em         pautar         a         criação         da

comissão         em         uma         próxima         reunião         do         Colegiado.         Encerrada         a         discussão,         procedeu-se         à

votação         do         ponto         de         pauta.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         Edital

de         seleção         de         alunos         regulares         para         2022.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto

expondo         ao         Colegiado         a         necessidade         de         realização         de         um         novo         processo         seletivo         para

ingresso         de         alunos         regulares         em         2022,         o         que         demanda         tarefas         como         o         levantamento         da

oferta         de         vagas         pelos         professores,         assim         como         a         própria         elaboração         do         edital,         o         que

deve         ser         feito         o         mais         breve         possível.         Diante         disso,         o         docente         propôs         a         formação         de         uma

comissão         para         trabalhar         no         edital,         que         seria         composta         pelos         docentes         Alexandro,         Dania,

Larissa,         Patrícia         Trazzi,         Patrícia         Rufino         e         pelo         discente         Raphael.         Além         disso,         foi

sugerida         a         manutenção         da         plataforma         utilizada         no         último         processo         seletivo,         bem         como         a

permanência         do         formato         sem         prova         escrita,         tendo         em         vista         as         incertezas         a         respeito         da

possibilidade         de         sua         realização         presencial.         Logo         após,         as         sugestões         encaminhadas         foram

postas         em         regime         de         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         Nada         mais

havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a

sessão,         e         eu,         Fabiano         Duarte         Valente,         Secretário(a)         do(a)         Colegiado         do         Programa         de

Pós-graduação         de         Mestrado         Profissional         em         Educação         (PPGMPE),         lavrei         a         presente         ata

que,         após         lida         e         aprovada,         vai         devidamente         assinada         pelos         presentes.         Vitória/ES,         29         de

novembro         de         2021.
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Alexandro Braga Vieira

(Presidente)

Debora Cristina de Araujo

Douglas Christian Ferrari de Melo Eduardo Augusto Moscon Oliveira

Jair Ronchi Filho Junia Freguglia Machado Garcia

Kalline Pereira Aroeira Larissa Ferreira Rodrigues Gomes

Mariangela Lima de Almeida Patricia Gomes Rufino Andrade

Patricia Silveira da Silva Trazzi Raphael da Silva Gama

Regina Celi Frechiani Bitte Rosemeire dos Santos Brito

Sandra Kretli da Silva Soler Gonzalez

Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni Vitor Gomes
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