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Às 14 horas do dia 20 de maio de 2019, na sala 04 do IC-IV no Centro de Educação da Universidade 1 

Federal do Espírito Santo, reuniram-se ALEXANDRO BRAGA VIEIRA, DÉBORA CRISTINA DE ARAÚJO, 2 

DOUGLAS CHRISTIAN FERRARI MELO, EDUARDO AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA, JAIR RONCHI FILHO, 3 

PATRÍCIA RUFINO DE ANDRADE, PATRICIA SILVEIRA DA SILVA TRAZZI, REGINA CELI FRECHIANI BITTE, 4 

SOLER GONZALEZ, TANIA MARA ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI, VALTER MARTINS GIOVEDI, 5 

VITOR GOMES, VILMAR JOSÉ BORGES, KALLINE PEREIRA AROEIRA, LARISSA FERREIRA RODRIGUES 6 

GOMES, MARIANGELA LIMA DE ALMEIDA, ANDRESSA MAFEZONI CAETANO, DANIA MONTEIRO 7 

VIEIRA COSTA E RENATA DUARTE SIMÕES. Justificaram ausência: INES RAMOS DE OLIVEIRA, DEBORA 8 

MONTEIRO DO AMARAL, ITAMAR MENDES DA SILVA, REGINA GODINHO DE ALCÂNTARA, JUNIA 9 

FREGUGLIA MACHADO GARCIA, ROSEMEIRE DOS SANTOS BRITO, SANDRA KRETLI DA SILVA E 10 

DULCINEA CAMPOS SILVA. Representantes discentes: NATHAN MORETTO (justificou ausência); 11 

FRANCISCO XAVIER (justificou ausência). Pauta. 1. Acerto na eleição de coordenação do PPGMPE. 12 

Foi informado ao colegiado, pelo professor Alexandro Braga Vieira, que em reunião realizada pela 13 

direção do CE com os professores do PPGMPE, em 15/05/2017, foi feita a eleição de coordenação e 14 

coordenação adjunta do referido programa, sendo homologada pelo Conselho Departamental em 15 

19/04/2017. No entanto, somente em 06/09/2018 foi emitida a Portaria de Designação pela Reitoria 16 

acerca da coordenação e coordenação adjunta, convalidando as ações da coordenação desde 17 

15/05/2017. Assim, para o DGP/PROEP a data de início da gestão se dá em 06/09/2018 e se encerra 18 

em 05/09/2020. Considerando que entendíamos que o início da gestão se dava na data da reunião 19 

realizada pela direção do Centro de Educação e seu encerramento dois anos depois, procedemos a 20 

eleição da nova coordenação e coordenação adjunta, na segunda reunião do colegiado de 2019, 21 

realizada em 18/03/2019, sendo reconduzidos os professores Alexandro Braga Vieira e Tania Mara 22 

Zanotti Guerra Delboni, no entanto esse encaminhamento conflitou com a decisão do DGP/PROEP 23 

para mais dois anos de mandato. Assim, coube ao colegiado decidir: a) ou os servidores que ocupam 24 

as funções de coordenação e coordenação adjunta cumprem o mandato a partir da Portaria e anula-25 

se a reeleição; ou b) solicitam a cessão do mandato e iniciam um novo (por mais dois anos) a partir 26 

da reeleição. Por unanimidade, o colegiado deliberou pela primeira opção. Pauta. 2. Síntese da 27 

Reunião realizada entre o colegiado do PPGMPE e o Prof. Dr. Romualdo Portella, em 15/05/2019.  28 

O coordenador do programa reiterou que se trata de uma iniciativa da PRPPG/Ufes visando a 29 

composição de estratégias para o fortalecimento dos programas nos processos de avaliação 30 

quadrienal da Capes. Sinalizou que compareceram 12 professores e a importância de todos nessas 31 

iniciativas. Externou que justificou ao convidado a ausência de alguns professores por motivos de 32 

atividades letivas e outros por motivos pessoais. Assim, a coordenação do PPGMPE apresentou os 33 

pontos discutidos na reunião com o professor Romualdo Portella.  Sobre a avaliação quadrienal da 34 

Capes, destacou informações sobre a produção docente. Será estipulada a produção mínima de 04 35 

produtos por professores. Trata-se das quatro produções de maior destaque. A tendência é a 36 

avaliação dos quatro artigos publicados em periódicos e mais um em livro. Na última avaliação, 37 

adotou-se as 8 produções, agora, somente quatro. Discutiu-se a necessidade de os professores 38 



direcionarem suas publicações para os periódicos mais qualificados. A produção de artigos em 39 

coletâneas praticamente não é considerada pela Capes e a sugestão dada é a organização desse 40 

trabalho em dossiês. Sobre a coautoria, só é pontuado o segundo autor quando o autor principal já 41 

ter cumprido a produção em quatro periódicos de maior peso em avaliação. Discutiu-se (na reunião) 42 

sobre os processos de credenciamento, redecredenciamento e descredenciamento dos professores. 43 

O coordenador pontou que todos os orientadores são importantíssimos para que o programa cumpra 44 

a sua função social. Inclusive que há necessidade de se ampliar o grupo de orientadores para 45 

atendimento a algumas áreas. No entanto, a produção é balizadora para a permanência, saída e 46 

entrada de professores no programa. Debateu-se a importância de os professores intensificarem a 47 

produção visando à publicação de artigos em periódicos mais qualificados pela Capes. Sobre a 48 

produção discente, até a última avaliação, ela somente foi quantificada, no entanto, na quadrienal 49 

de 2017-2020, ela também será pontuada, adotando os mesmos critério dos professores. Diante 50 

disso, a estratégia é a produção dos orientadores com seus respectivos mestrandos. Acerca do Qualis 51 

único, sinalizou que para o professor Romualdo Portella, trata-se de um debate complexo, porque as 52 

áreas de avaliação apresentam impactos diferenciados e, com isso, algumas áreas poderiam 53 

encontrar dificuldades em obter melhores avaliações.  Já sobre a produção técnica, para o referido 54 

professor, esse item se coloca como uma tensão para a Capes, pois ainda precisa tipificar e atribuir 55 

peso para cada um dos produtos, assim como acontece com os livros, capítulos de livros e periódicos. 56 

No que se refere à internacionalização, outro critério de avaliação da Capes, segundo Romualdo, 57 

como se trata de uma avaliação comparativa, os MP se encontram equiparados, tendo em vista 58 

nenhum deles possuírem financiamento. Em assim sendo, são indicadores de internacionalização: a) 59 

Realização de estudos de pós-doutoramento; b) Publicações com pesquisadores estrangeiros; c) 60 

Realização de eventos; d) Vinda de estudantes estrangeiros. Discutimos também sobre o fluxo de 61 

alunos na atualidade. O regimento do PPGMPE adota o prazo de 24 meses e a Capes espera que pelo 62 

menos 50% dos discentes tenham defendido as dissertações dentro do prazo estabelecido. A 63 

inserção social é um critério de grande importância para os MP, no entanto difícil de se criar critérios 64 

de medidas, segundo o Professor Romualdo. Por último, a necessidade de os programas contarem 65 

com 70% dos professores com dedicação exclusiva, podendo 30% pertencerem a mais de um 66 

programa. Feita a discussão, os professores aprovaram a síntese apresentada pela coordenação do 67 

PPGMPE. Ponto 3. Datas de defesa da Turma 01. Foi reafirmado pela coordenação do curso que o 68 

último prazo de defesa da Turma 01 é 18/09/2019 e que já foi solicitada aos professores a indicação 69 

da possível dada, no entanto, poucos responderam. Foi ainda informado que é preciso ter atenção 70 

para as bancas externas que demandarão passagens, pois o não comparecimento do professor 71 

constitui caso de ressarcimento de passagem e de diárias à Ufes. Para otimização dos recursos, os 72 

professores que demorarem enviar as datas das defesas que possuem membros externos e que 73 

demandam passagens, o encaminhamento será a realização dessa participação externa via skipe, 74 

tendo em vista o elevado custo das passagens. Na oportunidade, a professora Renata Duarte Simões 75 

sinalizou a possibilidade de os orientadores aproveitarem alguns membros externos em mais de uma 76 

banca, para fins de minimizar os gastos com passagens. Foi rememorado pela coordenação do curso 77 

que muitos professores já tinham contato com a participação de membros externos na qualificação 78 

e que no caso de professores de outros estados, essa participação foi realizada por skipe. Discutiu-se 79 

a possibilidade de aproveitar membros externos para as bancas de qualificação da Turma 02. 80 

Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Data da qualificação da Turma 02. Foi discutido que segundo 81 

o Regimento do PPGMPE e o currículo do curso, no terceiro semestre do Curso, os mestrandos se 82 

matriculam na disciplina: Exame de Qualificação. O Período de qualificação, aprovado em colegiado, 83 



se realiza com um ano do mestrando no Programa e a matrícula da Turma 02 se efetivou em 84 

13/08/2018. Assim, essa turma precisa ser orientada para qualificar em 2019/2, sendo já 85 

encaminhado um documento orientador aos mestrandos e orientadores sobre a importância da 86 

estrutura do texto para melhor avaliação da banca. Ponto 5. Processo seletivo da Turma 4. A 87 

coordenação informou que a seleção ocorrerá no segundo semestre e neste mesmo semestre as 88 

defesas e qualificações. A proposta é realizar a divulgação do Edital em agosto e a seleção em 89 

setembro, após as defesas. Diante do exposto, foi realizada a composição da comissão de seleção 90 

com os professores Tania Mara Zanotti Guerra Delboni e Regina Celi Frechiani Bitte (Linha 01) e 91 

Alexandro Braga Vieira e Débora Cristina de Araújo (Linha 02). Ponto 5. Alteração do processo de 92 

orientação da aluna Rosemar Santos Soares. A professora Andressa Mefezoni Caetano expos um 93 

conjunto de questões que dificultaram o processo de orientação da aluna e a falta de diálogo desta 94 

com a referida orientadora. Procedeu a leitura do email encaminhado à coordenação do PPGMPE 95 

sobre a situação da mestranda, bem como dos encaminhados à aluna e respondidos por esta. A 96 

docente sinaliza que mediante os problemas apresentados, declinou da orientação da aluna que 97 

passou a ser orientada pelo professor Alexandro Braga Vieira. Pontos 6. Resultado das bolsas Fapes. 98 

Foi rememorado pela coordenação do curso que o PPGMPE foi contemplado com duas bolsas de 99 

estudos, via Edital PROCAP 2019, que foram socializadas as normas de seleção entre os mestrandos, 100 

sendo contemplados com as bolsas: Anazia Aparecida Reis e Angelo da Conceição Demuner (ambos 101 

da turma 03). Ponto 7. Informes da Câmara de Pesquisa. A professora Renata Duarte Simões 102 

representante do Centro de Educação nesta Câmara, informou sobre o processo de financiamento e 103 

das possibilidades de se conseguir ajuda de custos para a publicação em artigos qualificados, 104 

internacionalização e aquisição de equipamentos de ponta. Ponto 8. Encaminhamento dos 105 

programas das disciplinas ministradas ao PPGMPE. Foi informado pela coordenação do curso sobre 106 

a necessidade de os professores encaminharem os programas à Secretaria do PPGMPE para 107 

socialização da página do programa, visando organização da proposta do programa; visibilidade da 108 

proposta formativa e possibilidade de consulta pela Capes, caso ela julgar necessário. Nada mais 109 

havendo a tratar, o professor Alexandro Braga Vieira declarou encerrada a sessão às 16h. Do que 110 

para constar, eu, Jair Ronchi Filho, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que após lida e 111 

aprovada será por todos os presentes assinada. 112 


