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Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-

Graduação em Educação do Centro de Educação da 

UFES, realizada em 16 de outubro de 2017. 

Aos dezesseis dias do mês de outubrodo ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte minutos, 

na sala 19D do PPGE/CE/UFES, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, sob a presidência da 

Coordenadora do PPGE, professoraEliza Bartolozzi Ferreira e com as presenças dos professores: Ana 

Carolina G. Marsiglia, Edna castro de Oliveira, Eliza B. Ferreira, Ivone M. de Oliveira, Kyria Finardi, 

Silvana Ventorim, Martha Tristão, Valdete Coco, Vania Carvalho de Araujo, Marcelo Lima, Janete 

Magalhães Carvalho, Sonia Lopes Victor e Reginaldo Célio Sobrinho. Também estavam presentes os 

representantes estudantis Jamildo Rios de Almeida (T. 31M). Encontram-se em licença capacitação, 

pós-doc ou afastamento os professores: Marcelo Lima e Denise Meyrelles. Justificaram ausência os 

professores: Cleonara Maria Schwartz, Maria Amélia Dalvi, Robson Loureiro. Havendo quorum legal, a 

senhora presidente, Profa. Dra. Eliza Bartolozzi Ferreira, deu início à reunião. Havendo quorum legal, a 

senhora presidente, Profa. Dra. Eliza Bartolozzi Ferreira, deu início à reunião. 

.*********************************************************************************************************** 

Pauta do Dia 1. Apreciação da ata da reunião ordinária de 18/09/2017 do Colegiado do PPGE: A 

coordenação apresentou a ata que, após discussão, foi aprovada por unanimidade.2.Definição sobre 

impressão de dissertações e teses:A coordenação informou que a Biblioteca Central não exigirá mais o 

envio da versão impressa de teses e dissertações, destacou a falta de espaço físico no PPGE para 

armazenar as versões impressas e recomendou que o programa passasse a exigir apenas a versão em 

mídia digital da tese e dissertação. Após discussão o colegiado aprovou por unanimidade.3. Relatório 

Pós-Doc - Prof. Hélder Pordeus Muniz - supervisora Profa. Maria Elizabeth B. de Barros:A 

coordenadora destacou o parecer da profa. supervisora recomendando a aprovação do relatório final do 

Estágio Pós-Doutorado de Hélder Pordeus Muniz. Aprovado por unanimidade. 4. Relatório Pós-Doc - 

Profa. Michele Guedes Bredel - supervisora Profa. Gerda M. S. Foerste: A coordenadora destacou o 

parecer da profa. supervisora recomendando a aprovação do relatório final do Estágio Pós-Doutorado de 

Michele Guedes Bredel. Aprovado por unanimidade. Inclusão de pauta – Relatório de Pós-Doc – Profa. 

Edna Castro de Oliveira – Supervisora Eliza Bartolozzi Ferreira.A senhora presidente, profa. Dra. Eliza 

Bartolozzi Ferreira solicitou inclusão em pauta para apresentar o relatório final de pós-doutoramento da 
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profa. Dra. Edna Castro de Oliveira. A supervisora, Eliza Bartolozzi Ferreira parabenizou a pós-doutoranda 

pela excelência do trabalho realizado. O colegiado, após parabenizar a profa. Edna Castro, aprovou por 

unanimidade5.  Processo nº 23068.00303039/1994-07 - Revalidação do reconhecimento do diploma 

do Professor Laercio Ferracioli: A Coordenação apresentou o processo de revalidação do Professor 

Laercio Ferracioli e informou que se encontra corretamente instruído. Aprovado por unanimidade.  6. 

Processo nº. 23068.007855/2017-39 - Reconhecimento diploma de Maria Delceny Silva Lopes Bravo: 

A coordenação informou sobre os pareceres emitidos pela Comissão de Reconhecimento de Diplomas, 

especificamente das Professoras Denise Meyrelles e Cleonara Maria Schwartz, que avaliaram como 

reconhecimento positivo e negativo, respectivamente. Após isso, a coordenadora consultou o pró-reitor de 

pesquisa e pós-graduação, José Geraldo Mill. Os seguintes registros foram relatados: o processo 

encontra-se corretamente instruído, ressaltou que o curso se deu mediante bolsa CAPES e que passou 

pelo crivo da instituição. Assim, a coordenação recomendou a aprovação da pauta. Após discussão, o 

reconhecimento de diploma foi aprovado com unanimidade.7. Processo nº. 23068.007858/2017-72 - 

Reconhecimento diploma de Alfredo Bravo: A coordenação informou sobre os pareceres emitidos pela 

Comissão de Reconhecimento de Diplomas, especificamente das Professoras Denise Meyrelles e 

Cleonara Maria Schwartz, que avaliaram como reconhecimento positivo e negativo, respectivamente. Após 

isso, a coordenadora consultou o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, José Geraldo Mill. Os seguintes 

registros foram relatados: o processo encontra-se corretamente instruído, ressaltou que o curso se deu 

mediante bolsa CAPES e que passou pelo crivo da instituição. Assim, a coordenação recomendou a 

aprovação da pauta. Após discussão, o reconhecimento de diploma foi aprovado com 

unanimidade.Inclusão de pauta. Solicitação de realização de estágio de pós-doutoramento:A senhora 

presidente, Profa. Dra. Eliza Bartolozzi Ferreira solicitou inclusão em pauta dos seguintes pedidos de 

realização de estágio de pós-doutoramento: de Dania Monteiro Vieira Costa -Processo nº. 

23068.019339/2017-57 com supervisão da profa. Cláudia Maria Mendes Gontijo. De Rosali Rauta Siller – 

Processo n° 23068019341/2017-26 com supervisão de Vânia Carvalho de Araújo. A coordenada informou 

que os processos encontram-se corretamente instruídos conforme estabelece a resolução 46/2013-CEPE, 

que regulamenta as atividades de pós-doutoramento na UFES. Aprovado por unanimidade8.Ficha de 

Avaliação do Professor - ANEXO 1 da Resolução 004/2017: A coordenadora apresentou a ficha de 

avaliação ao colegiado com os detalhamentos sugeridos na reunião anterior. Após ampla discussão foi 

aprovado por unanimidade.9. Ajustes Resolução 003/2017-PPGE:A coordenadora apresentou a ficha de 
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avaliação ao colegiado, destacandoos ajustes e as contribuições sugeridas pela profa. Maria Amélia. Após 

discussão aprovado por unanimidade.Inclusão de Pauta. Processonº. 23068.019520/2017-63 – Adesão 

como prestador de serviço voluntário no PPGE até 2020 profa. Martha Tristão. A senhora presidente, 

profa. Dra. Eliza Bartolozzi Ferreira solicitou inclusão em pauta do pedido da profa. Martha Tristão para 

prestar serviço voluntário à Universidade Federal do Espírito Santo, por intermédio do PPGE/CE até 2020. 

Aprovada por unanimidade.Inclusão de Pauta – Convite a professores do PPGE para participação em 

Programa de mestrado profissional: A pedido da profa. Valdete Coco, a coordenadora solicitou inclusão 

de pauta do convite para participação em programa de mestrado profissional recebido por professores do 

PPGE. A coordenadora ponderou as dificuldades ressaltando a situação de algumas linhas de pesquisa 

após a aposentadoria de alguns membros do corpo docente do PPGE, lembrou ainda da proposta de 

Dinter que caso se concretize irá exigir bastante dedicação. O colegiado ainda questionou em quais 

condições se daria a participação no mestrado profissional. Após ampla discussão o colegiado decidiu que 

a pauta precisa ser aprofundada em outro momento.Informes Internos e Externos:1. Processo seletivo 

2017/2018. 2. Recursos PROAP – passagens, diárias, ajuda de custo, Periódico Cadernos de Pesquisa.3. 

Indicação de professores para coordenação da área CAPES. 4. Informe sobre bolsas - edital FAPES. 5. 

Manifesto contra a criminalização das lutas de estudantes e professores em defesa da escola pública e 

pela gestão democrática nas instituições de ensino. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, foi 

dada por encerrada a reunião e eu, Diogo Dias Breda, secretário, redigi a presente ata que, após 

vistoriada pela coordenação e aprovada pelo colegiado, será por mim e pelos presentes assinada. Vitória, 

16 de outubro de 2017. 

______________________ 

Diogo Dias Breda 

Secretário 

______________________________ 

Eliza Bartolozzi Ferreira 

Coordenadora Geral 

Visto: 
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Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação 

da UFES, realizada em 18 de setembro de 2017. 

Professores: 

1. Ana Carolina G. Marsiglia  _____________________________________ 

2. Edna castro de Oliveira  _____________________________________ 

3. Eliza Bartolozzi Ferreira  _____________________________________ 

4. Ivone Martins de Oliveira  _____________________________________ 

5. JaneteMagalhãesCarvalho  _____________________________________ 

6. KyriaFinardi    _____________________________________ 

7. Silvana Ventorim   _____________________________________ 

8. Reginaldo Célio Sobrinho  _____________________________________ 

9. Silvana Ventorim   _____________________________________ 

10. Martha Tristão Ferreira  _____________________________________ 

11. Marcelo Lima   _____________________________________ 

12. Sonia Lopes Victor   _____________________________________ 

13. Valdete Coco   _____________________________________ 

14. Vania Carvalho de Araújo  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

Representação estudantil: 

1. Jamildo Rios de Almeida(T.31M) _____________________________________ 


