
    

 

 

Aos dezoito dias do m

em ambiente virtual reuniu

Pós-Graduação em Educa

do Espírito Santo, sob a presid

Eliza Bartolozzi Ferreira e com as presen

Braga Vieira; Ana Carolina Galv

Débora Cristina de Ara

Melo; Edson Pantaleã

Martins de Oliveira; Kyria Finardi; Marcelo Lima; Maria das Gra

Carvalho Silva de Sá; Maria E

Almeida; Priscila M. Chaves; Regina Helena S. Sim

Sobrinho; Robson Loureiro; Rodrigo Sarruge; Rosianny Berto; Sandra Kretly; 

Silvana Ventorim; Tania Mara D. G. Zanotti; Valdete Coco; Vania C

Araújo; Wagner dos Santos

estudantis: Pedro Paulo Pimenta e Jorge Francisco Corona. Justificaram 

ausência os professores: Maria Am

11/06/2020), a professora Lucyenne Matos 

banca), o professor Geide Rosa Coelho (em banca), a professora Cleonara 

Maria Schwartz (falta de sinal de internet). Havendo quorum legal, a senhora 

presidente, Professora Eliza Bartolozzi Ferreira, deu in

apresentando os seguintes informes: 1. Aposentadoria da servidora Analice de 

Gusmão Lyra, a professora Denise Meyrelles, em nome do Programa, proferiu 

palavras de agradecimentos ao trabalho da servidora e pelos anos de 

dedicação ao trabalho no PPGE; 2. Pr

29/05/2020, todos foram comunicados que o PPGE recebeu apenas uma 
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Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, 

em ambiente virtual reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Programa de 

o em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal 

rito Santo, sob a presidência da coordenadora do PPGE, professora 

Eliza Bartolozzi Ferreira e com as presenças dos professores: 

Braga Vieira; Ana Carolina Galvão Marsiglia; Carlos Eduardo F

bora Cristina de Araújo; Denise M. de Jesus; Douglas Christian Ferrari de 

ão; Eliza Bartolozzi Ferreira; Gilda C. De Ara

Martins de Oliveira; Kyria Finardi; Marcelo Lima; Maria das Gra

; Maria Elizabeth Barros de Barros; Mariangela Lima de 

Almeida; Priscila M. Chaves; Regina Helena S. Simões; Reginaldo C

Sobrinho; Robson Loureiro; Rodrigo Sarruge; Rosianny Berto; Sandra Kretly; 

Silvana Ventorim; Tania Mara D. G. Zanotti; Valdete Coco; Vania C

jo; Wagner dos Santos. Também estavam presentes os representantes 

estudantis: Pedro Paulo Pimenta e Jorge Francisco Corona. Justificaram 

ncia os professores: Maria Amélia Dalvi (licença gestante at

11/06/2020), a professora Lucyenne Matos da Costa Viera Machado (em 

banca), o professor Geide Rosa Coelho (em banca), a professora Cleonara 

Maria Schwartz (falta de sinal de internet). Havendo quorum legal, a senhora 

presidente, Professora Eliza Bartolozzi Ferreira, deu início a sess

do os seguintes informes: 1. Aposentadoria da servidora Analice de 

o Lyra, a professora Denise Meyrelles, em nome do Programa, proferiu 

palavras de agradecimentos ao trabalho da servidora e pelos anos de 

o ao trabalho no PPGE; 2. Prêmio Tese/CAPES - prazo vence em 

29/05/2020, todos foram comunicados que o PPGE recebeu apenas uma 

o Virtual Ordinária do 
Graduação em 

o do Centro de Educação da 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
realizada em 18 de maio de 2020 na 
sala virtual: 

https://meet.jit.si/colegiadoppge> 

s quinze horas, 

se ordinariamente o Colegiado do Programa de 

o da Universidade Federal 

ncia da coordenadora do PPGE, professora 

as dos professores: Alexandro 

o Marsiglia; Carlos Eduardo Ferraço; 

jo; Denise M. de Jesus; Douglas Christian Ferrari de 

o; Eliza Bartolozzi Ferreira; Gilda C. De Araújo; Ivone 

Martins de Oliveira; Kyria Finardi; Marcelo Lima; Maria das Graças 

lizabeth Barros de Barros; Mariangela Lima de 

es; Reginaldo Célio 

Sobrinho; Robson Loureiro; Rodrigo Sarruge; Rosianny Berto; Sandra Kretly; 

Silvana Ventorim; Tania Mara D. G. Zanotti; Valdete Coco; Vania Carvalho 

m estavam presentes os representantes 

estudantis: Pedro Paulo Pimenta e Jorge Francisco Corona. Justificaram 

a gestante até 

da Costa Viera Machado (em 

banca), o professor Geide Rosa Coelho (em banca), a professora Cleonara 

Maria Schwartz (falta de sinal de internet). Havendo quorum legal, a senhora 

cio a sessão 

do os seguintes informes: 1. Aposentadoria da servidora Analice de 

o Lyra, a professora Denise Meyrelles, em nome do Programa, proferiu 

palavras de agradecimentos ao trabalho da servidora e pelos anos de 

prazo vence em 

29/05/2020, todos foram comunicados que o PPGE recebeu apenas uma 



    

 

inscrição até o momento e que at

proceder com os andamentos; 3. Informe dado pelo professor Carlos Eduardo 

Ferraço de que todas 

temas diversos. Após apresenta

foram discutidos: 1. Aprecia

Coordenadora informou que recebeu

Carolina e que achava mais pertinente manter o texto inicial sobre a sugest

de que no próximo processo de elei

PPGE, seja estabelecida uma regula

Carolina concordou. A professora Gilda recomendou retirar a express

de conta" usado para justificar atitude da CAPES e tornar o texto mais 

explicativo. APROVADO POR UNANIMIDADE.; 2. Homologa

defesas mestrado e doutorado no per

de Oliveira Perovano 

aprovada; Jandira Marquard Dettmann 

Erineu Foerste – aprovada

Indicação da Comissã

para a linha de Docê

Rosa Coelho como titular e a professora Tania Mara Delboni como suplente; 

para a linha de Educa

Amélia Dalvi como titular e o professor Robson Loureiro como suplente; a 

linha de Educação, forma

professor Macelo Lima como titular a a professora Vania Carvalho de Araujo 

como suplente e, a linha de Educa

informará a Coordena

POR UNANIMIDADE.; 4. Procedimentos do PPGE de acordo com a Portaria 

CAPES n.55/2020: prorroga

explanação de ideias e da manifesta

discentes, foi decidido que o prazo de at

os alunos (bolsistas ou n

pelos seus respectivos orienta

APROVADO POR UNANIMIDADE.

bolsas para setembro/2021. o Edital foi enviado pelo email para todo o 

colegiado. Aprovado por unanimidade; 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  CENTRO DE EDUCAÇÃO  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
o momento e que até o prazo aguardamos novas inscri

proceder com os andamentos; 3. Informe dado pelo professor Carlos Eduardo 

e que todas às quartas-feiras, às 16h, a Anped tem feitos 

s apresentação dos informes, os seguintes pontos de pauta 

foram discutidos: 1. Apreciação da ata da reunião ordinária de 23/04/2020 

Coordenadora informou que recebeu os ajustes propostos pela Professora Ana 

Carolina e que achava mais pertinente manter o texto inicial sobre a sugest

ximo processo de eleição da candidatura da coordena

PPGE, seja estabelecida uma regulação pelo Colegiado. A professor

Carolina concordou. A professora Gilda recomendou retirar a express

de conta" usado para justificar atitude da CAPES e tornar o texto mais 

explicativo. APROVADO POR UNANIMIDADE.; 2. Homologa

defesas mestrado e doutorado no período 23/04/2020 a 18/05/2020, 

de Oliveira Perovano -Mestrado - 28 de abril - orientador: Rogerio Drago 

aprovada; Jandira Marquard Dettmann -Doutorado - 11 de maio- 

aprovada. APROVADO POR UNANIMIDADE., 3. 

ão para o processo seletivo 2020/21: foram indicados 

ência, currículo e processos culturais o professor Geide 

Rosa Coelho como titular e a professora Tania Mara Delboni como suplente; 

para a linha de Educação e linguagens foram indicados os professores Maria 

lia Dalvi como titular e o professor Robson Loureiro como suplente; a 

o, formação humana e políticas públicas foram indicados o 

Lima como titular a a professora Vania Carvalho de Araujo 

a linha de Educação especial e processos inclusivos 

a Coordenação por email (incluir as indicações). APROVADO 

POR UNANIMIDADE.; 4. Procedimentos do PPGE de acordo com a Portaria 

CAPES n.55/2020: prorrogação das bolsas de mestrado e doutorado. Ap

o de ideias e da manifestação de professores e representantes 

discentes, foi decidido que o prazo de até três meses será aplicado para todos 

os alunos (bolsistas ou não), devendo ser acompanhados os seus progressos 

pelos seus respectivos orientadores com vistas a avaliar a sua aplicabilidade. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.; 5. Apreciação do Edital PDSE 

bolsas para setembro/2021. o Edital foi enviado pelo email para todo o 

colegiado. Aprovado por unanimidade; 6. Situação do PPGE em rela

o prazo aguardamos novas inscrições para 

proceder com os andamentos; 3. Informe dado pelo professor Carlos Eduardo 

s 16h, a Anped tem feitos lives com 

o dos informes, os seguintes pontos de pauta 

ria de 23/04/2020 - a 

os ajustes propostos pela Professora Ana 

Carolina e que achava mais pertinente manter o texto inicial sobre a sugestão 

o da candidatura da coordenação do 

o pelo Colegiado. A professora Ana 

Carolina concordou. A professora Gilda recomendou retirar a expressão "fez 

de conta" usado para justificar atitude da CAPES e tornar o texto mais 

explicativo. APROVADO POR UNANIMIDADE.; 2. Homologação das 

/2020 a 18/05/2020, Maycon 

orientador: Rogerio Drago - 

 orientador: 

APROVADO POR UNANIMIDADE., 3. 

ra o processo seletivo 2020/21: foram indicados 

culo e processos culturais o professor Geide 

Rosa Coelho como titular e a professora Tania Mara Delboni como suplente; 

rofessores Maria 

lia Dalvi como titular e o professor Robson Loureiro como suplente; a 

blicas foram indicados o 

Lima como titular a a professora Vania Carvalho de Araujo 

o especial e processos inclusivos 

APROVADO 

POR UNANIMIDADE.; 4. Procedimentos do PPGE de acordo com a Portaria 

o das bolsas de mestrado e doutorado. Após 

o de professores e representantes 

aplicado para todos 

, devendo ser acompanhados os seus progressos 

dores com vistas a avaliar a sua aplicabilidade. 

o do Edital PDSE - 

bolsas para setembro/2021. o Edital foi enviado pelo email para todo o 

o do PPGE em relação ao 



    

 

credenciamento do Professor Robson Loureiro em outro PPG, a 

Coordenadora expôs o procedimento adotado pelo PPGE desde a gest

Professora Cleonara de adotar a porcentagem de 30% de quantitativo de 

professores que podem atuar em dois programas de p

esclarecimento, a coordenadora ressaltou sobre os itens da avalia

especificamente, em rela

professores no quadri

qualquer movimento que queira um 

com a coordenação do Programa para an

movimento possa ocorrer. Sobre o Professor Robson, em dezembro de 2019, 

enviou um email para a coordena

em outro PPG. Esse fato fez ultrapassar a porcentagem de 30% estipulada 

pelo Colegiado do PPGE. Pois, t

com o último credenciamento, elevamos esse n

totalizando 12. Considerando o total de 4

ter 12 professores em dois programas. Com a entrada de Robson, este n

subiu para 13. Outra quest

o cuidado que o Colegiado teve ao preparar o Edital do credenciamento 

sentido de estabelecer uma pol

professores que atuam no Programa do Mestrado Profissional. Os professores 

de outros programas exteriores ao CE, devem apresentar uma declara

saída do outro PPG que ser

concluídas. Então, há 

em dois programas. A Coordenadora passou a palavra para o Professor 

Robson que expôs os seus motivos porque entendeu que ficaria no PP

como professor volunt

processo seletivo 2019

de pesquisa, consideraram que a comunica

nas mensagens trocadas por email.

questionava os números apresentados pela coordena

uma de suas mensagens enviada para o professor Robson (e aos demais 

membros da linha de pesquisa) onde informa a decis

Acompanhamento e de Autoavalia

002/2017, para conhecimento do Colegiado e atestar se realmente estava 
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iamento do Professor Robson Loureiro em outro PPG, a 

s o procedimento adotado pelo PPGE desde a gest

Professora Cleonara de adotar a porcentagem de 30% de quantitativo de 

professores que podem atuar em dois programas de pós-gradua

esclarecimento, a coordenadora ressaltou sobre os itens da avaliaçã

especificamente, em relação a importância da estabilidade do quadro de 

professores no quadriênio. Nesse sentido, a coordenadora destacou que 

qualquer movimento que queira um professor fazer, é fundamental conversar 

o do Programa para análise sobre quando e como esse 

movimento possa ocorrer. Sobre o Professor Robson, em dezembro de 2019, 

enviou um email para a coordenação informando que fez o credenciamento 

utro PPG. Esse fato fez ultrapassar a porcentagem de 30% estipulada 

pelo Colegiado do PPGE. Pois, tínhamos 6 professores em dois programas; 

ltimo credenciamento, elevamos esse número para mais 6 professores, 

totalizando 12. Considerando o total de 40 professores permanentes, podemos 

ter 12 professores em dois programas. Com a entrada de Robson, este n

subiu para 13. Outra questão importante destacada pela Coordenadora 

o cuidado que o Colegiado teve ao preparar o Edital do credenciamento 

sentido de estabelecer uma política de credenciamento que favorece os 

professores que atuam no Programa do Mestrado Profissional. Os professores 

de outros programas exteriores ao CE, devem apresentar uma declara

da do outro PPG que será praticada na medida em que as orienta

 um período de transição de alguns professores atuando 

em dois programas. A Coordenadora passou a palavra para o Professor 

s os seus motivos porque entendeu que ficaria no PP

como professor voluntário já que foi impossibilitado de ofertar vagas no 

processo seletivo 2019-2020 e que ele, assim como os membros de sua linha 

de pesquisa, consideraram que a comunicação da coordenação nã

nas mensagens trocadas por email. Além disso, Robson ressaltou que a linha 

meros apresentados pela coordenação. A coordenadora leu 

uma de suas mensagens enviada para o professor Robson (e aos demais 

membros da linha de pesquisa) onde informa a decisão da Comiss

anhamento e de Autoavaliação de cumprimento da Resoluçã

002/2017, para conhecimento do Colegiado e atestar se realmente estava 

iamento do Professor Robson Loureiro em outro PPG, a 

s o procedimento adotado pelo PPGE desde a gestão da 

Professora Cleonara de adotar a porcentagem de 30% de quantitativo de 

graduação. Como 

ção CAPES, 

ncia da estabilidade do quadro de 

nio. Nesse sentido, a coordenadora destacou que 

fundamental conversar 

lise sobre quando e como esse 

movimento possa ocorrer. Sobre o Professor Robson, em dezembro de 2019, 

o informando que fez o credenciamento 

utro PPG. Esse fato fez ultrapassar a porcentagem de 30% estipulada 

nhamos 6 professores em dois programas; 

mero para mais 6 professores, 

0 professores permanentes, podemos 

ter 12 professores em dois programas. Com a entrada de Robson, este número 

o importante destacada pela Coordenadora é sobre 

o cuidado que o Colegiado teve ao preparar o Edital do credenciamento no 

tica de credenciamento que favorece os 

professores que atuam no Programa do Mestrado Profissional. Os professores 

de outros programas exteriores ao CE, devem apresentar uma declaração de 

praticada na medida em que as orientações são 

o de alguns professores atuando 

em dois programas. A Coordenadora passou a palavra para o Professor 

s os seus motivos porque entendeu que ficaria no PPGE 

que foi impossibilitado de ofertar vagas no 

2020 e que ele, assim como os membros de sua linha 

ão foi clara 

m disso, Robson ressaltou que a linha 

o. A coordenadora leu 

uma de suas mensagens enviada para o professor Robson (e aos demais 

o da Comissão de 

ção PPGE n. 

002/2017, para conhecimento do Colegiado e atestar se realmente estava 



    

 

confusa. A Professora Denise Meyrelles pediu a palavra e considerou a 

mensagem da Coordenara bastante clara e perguntou 

iniciar o seu trabalho no outro programa apenas no in

quadriênio. Professor Ferra

informar à coordenaçã

conversa feita no ano passado com a coordenadora do Programa sobre a 

possibilidade de participar de outro programa na UFAL e que hav

discutido sobre a necessidade de avaliar melhor a situa

próximo quadriênio.  A partir de um questionamento da professor

sobre o número de professores do PPGE, a coordenadora explicou que, a 

título de planejamento, a quantidade de professores 

total do credenciamento, pois at

foram credenciados pod

Portanto, o cálculo 

permanentes. A Professora Maria das Gra

PPGE, pediu a palavra e informou sua desist

pois não considera justo que somente professores do CE possam estar em dois 

programas. Após um longo debate sobre a perman

porcentagem adotada pelo PPGE do n

programas e sobre a necessidade de comunica

professores que podem implicar na avalia

percentual de 30% deve ser mantido. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Inclusão de ponto de pauta por solicita

Manifestação do PPGE s

professora Ana Carolina exp

respeito do calendário acad

posicionamentos a respeito dos riscos que podem existir caso o 

seja suspenso e defendeu a posi

académico porque ele n

professora Tania Delboni, representante das Pr

outro posicionamento em favor d

porque entende que há

dos professores substitutos. A Professora Gilda destaca a ambiguidade 

jurídica que estamos vivendo, pois n
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confusa. A Professora Denise Meyrelles pediu a palavra e considerou a 

mensagem da Coordenara bastante clara e perguntou ao Robson se ele poderia 

iniciar o seu trabalho no outro programa apenas no início do pr

nio. Professor Ferraço pede a palavra para confirmar a import

ção sobre os possíveis movimentos ao mencionar uma 

no ano passado com a coordenadora do Programa sobre a 

possibilidade de participar de outro programa na UFAL e que hav

discutido sobre a necessidade de avaliar melhor a situação somente no 

nio.  A partir de um questionamento da professor

mero de professores do PPGE, a coordenadora explicou que, a 

tulo de planejamento, a quantidade de professores é calculada com base no 

total do credenciamento, pois até fevereiro de 2021 todos os professores que 

foram credenciados podem conseguir entrar no quadriênio 2017

lculo é feito com base na quantidade de 40 professores 

permanentes. A Professora Maria das Graças, recentemente credenciada no 

PPGE, pediu a palavra e informou sua desistência de participar do Prog

o considera justo que somente professores do CE possam estar em dois 

s um longo debate sobre a permanência ou n

porcentagem adotada pelo PPGE do número de professores em dois 

programas e sobre a necessidade de comunicação à coordenação das a

professores que podem implicar na avaliação CAPES, ficou decidido que o 

percentual de 30% deve ser mantido. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

o de ponto de pauta por solicitação da professora Ana Carolina: 7 

o do PPGE sobre suspensão do calendário acadêmico da UFES. A 

professora Ana Carolina expôs o quadro geral das universidades no pa

rio acadêmico; apontou as incongruências de alguns 

posicionamentos a respeito dos riscos que podem existir caso o 

seja suspenso e defendeu a posição da Adufes de suspensão do calend

mico porque ele não está sendo cumprido em razão da pandemia. A 

professora Tania Delboni, representante das Pró-Reitorias da UFES, exp

outro posicionamento em favor da não suspensão do calendário acad

á riscos de corte de bolsas e problemas com os contratos 

dos professores substitutos. A Professora Gilda destaca a ambiguidade 

dica que estamos vivendo, pois não estamos cumprindo com a Resolu

confusa. A Professora Denise Meyrelles pediu a palavra e considerou a 

ao Robson se ele poderia 

cio do próximo 

o pede a palavra para confirmar a importância de 

veis movimentos ao mencionar uma 

no ano passado com a coordenadora do Programa sobre a 

possibilidade de participar de outro programa na UFAL e que havíamos 

o somente no 

nio.  A partir de um questionamento da professora Priscila 

mero de professores do PPGE, a coordenadora explicou que, a 

calculada com base no 

fevereiro de 2021 todos os professores que 

nio 2017-2020. 

feito com base na quantidade de 40 professores 

as, recentemente credenciada no 

ncia de participar do Programa, 

o considera justo que somente professores do CE possam estar em dois 

ncia ou não da 

mero de professores em dois 

o das ações de 

o CAPES, ficou decidido que o 

percentual de 30% deve ser mantido. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

o da professora Ana Carolina: 7 - 

mico da UFES. A 

s o quadro geral das universidades no país a 

ncias de alguns 

posicionamentos a respeito dos riscos que podem existir caso o calendário 

o do calendário 

o da pandemia. A 

Reitorias da UFES, expôs 

rio académico 

riscos de corte de bolsas e problemas com os contratos 

dos professores substitutos. A Professora Gilda destaca a ambiguidade 

o estamos cumprindo com a Resolução 



    

 

n. 048/2019 que aprova o

vista que desde o dia 17 de mar

âmbito da graduaçã

decorrência da pandemia da Covid

membros do Colegiado encaminhou pelo pedido de suspens

Acadêmico com 3 votos contr

 

__________________________

Roberta D. Cola
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n. 048/2019 que aprova o calendário acadêmico para o ano de 2020, tendo em 

vista que desde o dia 17 de março de 2020 as atividades acad

ção constantes nesta resolução foram suspensas em 

ncia da pandemia da Covid-19. Após as exposições, a maioria dos 

membros do Colegiado encaminhou pelo pedido de suspensão do Calend

mico com 3 votos contrários.  

__________________________ ___________________________

Roberta D. Cola Eliza Bartolozzi Ferreira

Coordenadora Geral

mico para o ano de 2020, tendo em 

o de 2020 as atividades acadêmicas no 

o foram suspensas em 

es, a maioria dos 

o do Calendário 

___________________________ 

Eliza Bartolozzi Ferreira 

Coordenadora Geral 
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Professores: 
1. Alexandro Braga Vieira 

2. Ana Carolina Galvão Marsiglia 

3. Carlos Eduardo Ferraço 

4. Débora Cristina de Araújo 

5. Denise M. de Jesus 

6. Douglas Christian Ferrari de Melo 

7. Edson Pantaleão 

8. Eliza Bartolozzi Ferreira 

9. Gilda C. De Araújo 

10. Ivone Martins de Oliveira 

11. Kyria Finardi 

12. Marcelo Lima 

13. Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

14. Maria Elizabeth Barros de Barros 

15. Mariangela Lima de Almeida 

16. Priscila M. Chaves 

17. Regina Helena S. Simões 

18. Reginaldo Célio Sobrinho 

19. Robson Loureiro 

20. Rodrigo Sarruge 

21. Rosyane Berto,  

22. Sandra Kretly 

23. Silvana Ventorim 

24. Tania Mara D. G. Zanotti 

25. Valdete Coco 

26. Vania Carvalho Araújo 

27. Wagner dos Santos 

 

Representantes estudantis: 
1. Jorge Francisco Corona 

2. Pedro Paulo Pimenta 


