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Aos dezoito dias do mês de mar
minutos, na sala 19D do PPGE/CE/UFES,
de Pós-Graduação em Educação
Santo, sob a presidência da Coordenadora
com as presenças dos professores:
Castro de Oliveira, Eliza Bartolozzi
Ivone Martins de Oliveira, Marcelo
Barros de Barros, Regina Helena
Sonia Lopes Victor, Valdete C
representante estudantil Roberta
Carolina G. Marsiglia, Edson Pantale
Finardi, Lucyenne Matos, Rog
legal, a senhora presidente, Professora
seguintes Informes Internos: 1. 
Lalo Watanabe Minto (UNICAMP).
Edital PDSE: há uma particularidade
estão vinculadas ao PRINT, sendo
apresentar um plano de trabalho
Matrícula - a presença dos professores
participar das reuniões com os
orientando. Sem essa assinatura,
dos recursos para missão de
propostas/candidaturas para 
internacionalização ativa que se
PPGE/UFES mais do que enviar
instituição e país (prioridade pa
Aula inaugural no CE com palestra
Descartes, Dr. Eric Plaisance. Em
de cooperação com a referida Universidade.
- Sala 19D. 8. Documento CAPES:
de setembro - reunião com coordenador
de avaliação do currículo: convidar
de mestrado e doutorado do novo
currículo. Após essa indicação, 
pelos professores e alunos, conforme
Curso "Memórias e Narrativas:
ministrado na UFES entre os dias
Universität-Siegen/Alemanha na
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Ata da Reunião Ordin
de Pós-Graduação
Centro de Educaçã
Federal do Espírito
18 de março de 201

março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze
PPGE/CE/UFES, reuniu-se ordinariamente o Colegiado

o do Centro de Educação da Universidade
Coordenadora do PPGE, professora Eliza 

professores: Cleonara Maria Schwartz, Denise Meyrelles
Bartolozzi Ferreira, Geide Rosa Coelho, Gilda

Marcelo Lima, Maria Amelia Dalvi Salgueiro,
Helena Silva Simoes, Reginaldo Celio Sobrinho,

Côco e Vania Carvalho de Araujo. Tamb
Roberta Freire Bastos. Justificaram ausência 

Pantaleão Alves, Hiran Pinel, Janete Magalh
Rogério Drago e Sandra Soares Della Fonte.
Professora Eliza Bartolozzi Ferreira, deu in

 Aula Inaugural em 01 de abril, às 8 horas,
(UNICAMP). 2. Seleção dos novos bolsistas CAPES

particularidade que difere este edital dos anteriores,
sendo uma para cada projeto. O candidato

trabalho que visa fortalecer a internacionaliza
professores no dia da matrícula é fundamental,

os alunos, ele deve orientar e assinar 
assinatura, o aluno não conseguirá fazer a matrícula.

de trabalho no exterior: os professores
 a internacionalização. O objetivo 
se resume em promover a vinda de professores

enviar os internos para o exterior. Importante
país de língua inglesa) 6. Proposta de parceria

palestra ministrada pelo professor Emérito da
Em reunião CE-PPGE-PPGMP-SRI, foi acertada
Universidade. 7. Seminário Capes/PRINT:

CAPES: acesso no site da CAPES sobre 'nova
coordenador de área em Brasilia. 9. Encaminhamentos
convidar dois mestrandos e dois doutorandos 

novo currículo para fazer parte da comiss
 a comissão deverá apresentar um instrumento

conforme solicitado por alguns professores durante
Narrativas: Diálogos interculturais com Wálter

dias 13 a 28 de março de 2019 pelo Prof. Dr.
na UFES - Prof. Erineu Foerste. 11. Profa.
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Ordinária do Programa 
o em Educação do 
ção da Universidade 

rito Santo, realizada em 
2019. 
quatorze horas e quinze 
Colegiado do Programa 

Universidade Federal do Espírito 
 Bartolozzi Ferreira e 

Meyrelles de Jesus, Edna 
Gilda Cardoso de Araujo, 

Salgueiro, Maria Elizabeth 
Sobrinho, Silvana Ventorim, 

Também esteve presente a 
 os professores: Ana 

Magalhães Carvalho, Kyria 
Fonte. Havendo quorum 

início a sessão com os 
horas, com o Prof. Doutor 

CAPES e FAPES. 3. 
anteriores, pois as duas bolsas 
candidato a essa bolsa deve 

internacionalização do PPGE. 4. 
fundamental, pois além de 

 a matricula de seu 
cula. 5. PRINT – uso 

professores podem apresentar 
 do PRINT é a 

professores estrangeiros no 
Importante apresentar: nome, 

parceria com a França: 
da Universidade Paris 
acertada uma proposta 

Capes/PRINT: 26/03/19 - 8h às 17h 
'nova avaliação'. 02 e 03 

Encaminhamentos da comissão 
 das primeiras turmas 

comissão de avaliação do 
instrumento a ser respondido 

durante a reunião. 10. 
lter Benjamin", será 
Dr. Bernd Fichtner da 

Profa. Denise Meyrelles 



UNIVERSIDADE

PROGRAMA

PPGE - Programa de Pós-Graduaçã
Telefone: (27) 4009

lembra o edital Capes sobre subs
12. Cumprimentos à profa. Maria
Cangote do Saci". 13. Profa. Edna
no dia 12 de abril/2019, em parceria
divulgação do lançamento do livro
de extensão "O golpe de 2016 
lançamento será no dia 29/03/19,
de mestrado e doutorado-atençã
reunião ordinária de 18/02/2019:
onde se lê: pelo Forpred, ler: no
ausência na pauta da discussão 
ultima reunião do colegiado. A
considerava que havia colocado
apresentar ao Colegiado. Dessa
professores ficou como primeiro
credenciamento/descredenciamento
individualmente com todos os professores
científica, conforme indica a Resolu
professores se mostraram sensibilizados
comprometeram a alcançar a pontua
mês houve atualização do Lattes
Em síntese, passamos a relatar 
de avaliação dos professores em
de área da CAPES: Professora
Resolução PPGE n. 002/2017
apontado pela nossa área na CAPES
as nossas reuniões. A professora
teceu considerações nessa mesma
até sair o referido documento da
que não devemos alterar agora a
professora Cleonara teceu considera
fato de o Programa fazer de
professores no terceiro ano do 
suposição não condiz com a Resolu
a coordenadora fez a leitura do Anex
em 2017, foram discutidas na
apreciada e aprovada pela maioria
todos os passos da avaliação anual
momento em que se deve fazer
também ressaltou que a avalia
pautada nos critérios especificados
valendo, mesmo cientes de que
prováveis mudanças. Dentre elas,
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subsídio para parcerias Sul - Sul (América latina,
Maria Amélia Dalvi pela publicação do

Edna Castro lembra do Encontro Local com
parceria UFES/IFES. 14. Profa. Maria Am

livro "Foi Golpe! O Brasil de 2016 em an
 e o futuro da democracia no Brasil e na

29/03/19, a partir das 19h, no Bar Cochico. 15. Prazos
ção dos professores orientadores. Pauta 1. 

18/02/2019: A profa. Gilda C. de Araújo solicitou corre
no Forpred. A professora também pediu esclarecimentos
 do credenciamento/descredenciamento conforme
A coordenadora ficou surpresa com a aus

colocado isso na pauta e estava com o relat
Dessa forma, o ponto de credenciamento/descredenciamento
primeiro ponto da pauta. 1 - Avaliação

credenciamento/descredenciamento – a coordenadora explicou
professores que apresentam dificuldades de

Resolução PPGE 002/2017. Segundo a coordenadora,
sensibilizados com a necessidade de
pontuação necessária. Inclusive, no intervalo

Lattes com apresentação de produção nova de
 alguns posicionamentos de professoras sobre

em um momento em que ainda não temos definido
Professora Gilda Cardoso de Araújo se pronunciou

002/2017 que se encontra defasada em relação
CAPES e que a Coordenação vem sistematic

professora sugere mudar a resolução. A Professora
mesma direção e propôs “suspender" provisoriamente

da CAPES. A Professora Cleonara Maria
a Resolução e aguardar o novo documento

considerações a respeito da Resolução 002/2017,
de forma aleatória o credenciamento/descredenciamento

 quadriênio. A Coordenadora do PPGE respondeu
Resolução vigente, que é domínio público no

Anexo 1 da Resolução 002/2017, onde constam
na Comissão de Acompanhamento e Auto

maioria dos membros do Colegiado. A nossa
nual dos professores, as pontuações necess
fazer o credenciamento/descredenciamento.

avaliação anual dos professores realizada em
pecificados nessa Resolução. Portanto, são esses 

que serão alterados porque a nossa área 
elas, o corte de produção de artigos no
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latina, África e Ásia). 
do livro infantil: "No 

com pesquisadores EJA, 
Amélia Dalvi solicita 

análise", fruto do curso 
na América Latina". O 
Prazos de qualificação 
 Apreciação da ata da 

correção no informe 3: 
esclarecimentos sobre a 
conforme orientação da 

ausência do ponto, pois 
relatório em mãos para 

ciamento/descredenciamento de 
o dos professores e 

explicou que conversou 
de atender a produção 

coordenadora, todos os 
de publicação e se 

intervalo de tempo de um 
de alguns professores. 
sobre a atual situação 
definido o documento 

pronunciou sobre a atual 
o ao que vem sendo 

sistematicamente trazendo para 
Professora Maria Amélia Dalvi 

provisoriamente a Resolução 
Maria Schwartz considera 

documento de Área. Ademais, a 
002/2017, especificamente o 

credenciamento/descredenciamento dos 
respondeu que aquela 
no site do PPGE. Daí, 

constam as normas que, 
Auto-avaliação e, depois 

nossa Resolução apresenta 
necessárias e a definição do 

credenciamento/descredenciamento. A Coordenadora 
em fevereiro/2019 foi 
 os critérios que estão 

 já anunciou algumas 
no estrato B1 para os 
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Programas que querem se manter
Coordenadora ressalta que Comiss
das produções de nossos professores
apresenta problemas, conforme
indicado nessa reunião de fevereiro,
apresentaram baixa produção com
Programa. Por sua vez, é evidente
será feito com base na Resolu
considerar o fato de que a Coordena
os novos aspectos avaliativos que
Meyrelles lembrou aos presentes
sobre o momento em que 
professores e, depois, a aprova
credenciamento/descredenciamento
Programa no último ano quadriê
Maria Amélia de suspender a Resolu
sugeriu que a decisão sobre o
próxima reunião e todos/as os presentes
doutorado no período 18/02/2019
aprovação do ad referendum da
PLANO DE TRABALHO DINTER:
urgência do encaminhamento. 
Internacionalização: A coordenadora
demandas de internacionalizaçã
Propõe que um dos membros 
discussão, a coordenadora dever
Sobrinho, Denise Meyrelles e Vania
próxima reunião do colegiado. 
avaliação do PPGE em face ao
ampliar o escopo das atribuições
em face do novo documento de
aos PPGs. Lembra que a comiss
por todos os ex-coordenadores 
comissão, tendo em vista o novo
deverá dialogar com a atual 
colegiado. Aprovado por unanimidad
de Rosali Rauta Siller - Jan./19
solicitação de prorrogação de
Siller/orientanda da profa. Vania
junho/2019. Informa que a documenta
Prorrogação estágio pós-doutoramento/PNPD
Vania C. Araujo: A coordenadora
profa. Vania Carvalho de Araujo,
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manter consolidados na nota 5 ou mais. A partir
Comissão de Acompanhamento e Auto-avalia

professores no corte B1 para se ter uma ideia da
conforme discutido na reunião do Colegiado de 18/02/2019.

fevereiro, a Coordenadora conversou com
com o objetivo de alertá-los sobre as necessidades

evidente que o credenciamento/descredenciamento,
Resolução que estiver vigente no momento. Todavia,

Coordenação sistematicamente vem informan
que deverão ser anunciados pela CAPES.

presentes a discussão (e a votação) ocorrida no
 deveria ocorrer o credenciamento/descredenciamento

aprovação da Resolução pelo Colegiado onde
credenciamento/descredenciamento no terceiro ano do quadriênio para

ênio. A Professora Denise disse que seguia
Resolução até definição da CAPES. Por 
o credenciamento/descredenciamento fosse
presentes concordaram. 2. Homologação das

18/02/2019 a 17/03/2019: aprovado por unanimidade.
da Coordenação PPGE do ACORDO DE COOPERA

DINTER: a coordenadora apresentou o documento
 Aprovado por unanimidade.  4. Criaçã

coordenadora esclarece que, além do PRINT, o 
ção e propõe a definição de uma comiss
 seja a profa. Kyria Finardi, por integrar

deverá realizar consulta aos professores Kyria
Vania Araujo. Após, a indicação da Comiss
 5. Atribuições da Comissão de Acompanhamento

ao documento da CAPES: A coordenação questiona
es da Comissão de Auto-Avaliação ou criar

de avaliação da CAPES, onde são apresentadas
comissão, de acordo com a Resolução 004/2017

 do Programa, em exercício. Propõe mudan
novo documento de área da Capes. Após discuss

 comissão e apresentar propostas para 
unanimidade. 6. Prorrogação estágio pós-doutoramento(sem

Jan./19 a Jun.19. Profa. Vania C. Araujo: A coordena
de prazo do estágio pós-doutoramento
ania Carvalho de Araujo, no período 

documentação cumpre o regimento. Aprovado
doutoramento/PNPD de Andrize Costa - 01/05/19

coordenadora apresentou a solicitação com o deferimento
Araujo, informando que a pós-doutoranda 
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partir desses anúncios, a 
avaliação fez uma projeção 

da nossa situação que 
18/02/2019. Conforme 

com os professores que 
necessidades e riscos do 

credenciamento/descredenciamento, quando houver, 
Todavia, é importante 

informando o Colegiado sobre 
CAPES. A Professora Denise 

no âmbito da Comissão 
escredenciamento dos 
onde ficou acertado o 

para evitar problemas ao 
seguia a reflexão feita por 

 fim, a Coordenadora 
fosse transferida para a 

das defesas mestrado e 
unanimidade. 3. Apreciação e 

COOPERAÇÃO e do 
documento esclarecendo a 

ção da Comissão de 
 Programa tem outras 

comissão para o assunto. 
integrar o SRI/Ufes. Após 

Kyria Finardi, Reginaldo 
Comissão será apreciada na 

Acompanhamento e de Auto-
questiona se devemos 

criar uma nova comissão 
apresentadas novas demandas 
004/2017-PPGE, é constituída 

mudança ou ampliação da 
discussão, a coordenação 

 próxima reunião do 
doutoramento(sem bolsa) 
coordenação apresenta a 

doutoramento de Rosali Rauta 
 de janeiro/2019 até 

Aprovado por unanimidade. 7. 
01/05/19 a 30/06/19. Profa. 
deferimento da orientadora, 

 é bolsista PNPD no 
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período de Maio/2018 a Abril/2019,
30/06/2019 - 02 meses, sem 
regimento. Aprovado por unanimidade.
profa. Lucyenne Matos: A coordenadora
parecer da profa. orientadora
documentação cumpre o regimento.
às dezessete horas e cinquenta
Gusmão Lyra, secretariando a reuni
mim e pelos presentes assinada.

______________________________
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Abril/2019, e, solicita prorrogação do estágio pó
 apoio financeiro. Informa que a documenta

unanimidade. 8. Relatório Pós-doc Leila Couto
coordenadora apresentou o relatório final da

orientadora Lucyenne Matos da Costa V. Machado.
regimento. Aprovado por unanimidade. Nada mais

cinquenta minutos, foi dada por encerrada a reuni
reunião, redigi a presente ata que, após lida

assinada. Vitória, 18 de março de 2019. 
_______________________ 

Analice de Gusmão Lyra 
Secretária 

Visto: 
______________________________ 

Eliza Bartolozzi Ferreira 
Coordenadora Geral 
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ós-doutorado até o dia 
documentação cumpre o 
Couto Mattos/orientadora 

da pós-doutoranda e o 
Machado. Informa que a 

mais havendo a tratar, 
reunião e eu, Analice de 
lida e aprovada, será por 



UNIVERSIDADE

PROGRAMA

PPGE - Programa de Pós-Graduaçã
Telefone: (27) 4009

Professores: 
1. Cleonara Maria Schwartz 

 _______________________________
2. Denise Meyrelles de Jesus 

 _______________________________
3. Edna Castro de Oliveira  
4. Eliza Bartolozzi Ferreira 

 _______________________________
5. Geide Rosa Coelho  

 _______________________________
6. Gilda Cardoso de Araujo 

 _______________________________
7. Ivone Martins de Oliveira 

 _______________________________
8. Marcelo Lima   
9. Maria Amélia Dalvi Salgueiro
10. Maria Elizabeth B. de Barros
11. Regina Helena Silva Simões
12. Reginaldo Celio Sobrinho 

 _______________________________
13. Silvana Ventorim  

 _______________________________
14. Sonia Lopes Victor  

 _______________________________
15. Valdete Coco   
16. Vania Carvalho de Araujo 

 _______________________________
Representação estudantil: 
17. Adriano Ramos   
18. Roberta Freire   
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_______________________________ 

    
_______________________________ 

    _______________________________
    

_______________________________ 
    

_______________________________ 
    

_______________________________ 
    

_______________________________ 
    _______________________________

Salgueiro    _______________________________
Barros    _______________________________

es    _______________________________
    

__________________________ 
    

_______________________________ 
    

_______________________________ 
    _______________________________

    
_______________________________ 

    ____________________________
    _______________________________
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_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 

____________________________ 
_______________________________ 


