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ATA         DA         QUINTA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM
EDUCAÇÃO         (PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         05/08/2021.

Aos         cinco         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         dezesseis         horas         e

zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Quinta         Sessão         Extraordinária         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

Soler         Gonzalez         (Presidente),         Alexandro         Braga         Vieira,         Andressa         Mafezoni         Caetano,

Dania         Monteiro         Vieira         Costa,         Debora         Monteiro         do         Amaral,         Douglas         Christian         Ferrari

de         Melo,         Dulcinea         Campos         Silva,         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,         Itamar         Mendes

da         Silva,         Junia         Freguglia         Machado         Garcia,         Kalline         Pereira         Aroeira,         Larissa         Ferreira

Rodrigues         Gomes,         Mariangela         Lima         de         Almeida,         Patricia         Gomes         Rufino         Andrade,

Regina         Godinho         de         Alcantara,         Renata         Duarte         Simoes,         Rosemeire         dos         Santos         Brito,

Sandra         Kretli         da         Silva,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra         Frizzera         Delboni         e         Vitor         Gomes,

com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Debora         Cristina         de         Araujo,         Jair         Ronchi         Filho         e

Patricia         Silveira         da         Silva         Trazzi,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Ines         de         Oliveira         Ramos,

Olga         Rodrigues         Vicente         Fernandes,         Valter         Martins         Giovedi         e         Vilmar         Jose         Borges.

Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta

a         sessão.         PAUTA         1:         Gestão         do         PPGMPE.         O         professor         Soler         iniciou         a         reunião

informando         aos         presentes         que         tratava-se         de         uma         reunião         agendada         a         partir         de         uma

demanda         exposta         pelos         professores         do         Programa         via         WhatsApp,         e         não         de

encaminhamento         da         última         reunião         ordinária,         na         qual         deliberou-se         pela         realização         de

uma         reunião         informal.         Em         seguida,         o         professor         Vitor         esclareceu         ao         Colegiado         que         a

proposta         de         uma         reunião         informal         partiu         dele,         mas         que,         após,         reviu         sua         posição         e

concorda         que         a         pauta         deveria         ser         discutida         por         meio         de         uma         reunião         extraordinária.         O

professor         continuou,         afirmando         que         vê         a         necessidade         de         uma         mudança         no         perfil         da

gestão         do         curso,         inclusive         com         uma         mudança         do         coordenador,         se         necessário.

Prosseguindo,         o         professor         Douglas         manifestou         sua         concordância         com         o         professor         Vitor.

Disse         que         percebe         uma         insatisfação         generalizada         com         a         atual         gestão         do         PPGMPE,         e         que

acredita         que         a         solução         é         uma         troca         na         gestão,         afirmando         que         ainda         há         tempo         para         que

haja         um         melhor         planejamento         do         quadriênio.         Logo         após,         o         professor         Soler         perguntou         ao

Colegiado         se         havia         alguma         proposta         de         encaminhamento         para         a         questão.         Com         a         palavra,

a         professora         Renata         disse         que         estava         preocupada         com         o         silêncio         e         falta         de         participação

dos         colegas         nas         últimas         reuniões,         e         que         acredita         que         a         prioridade         é         retomar         o         diálogo         da

gestão         com         professores         e         alunos.         Por         sua         vez,         a         professora         Mariangela         disse         que         o

sentimento         do         grupo         já         tinha         sido         exposto,         e         que         a         atenção         do         Colegiado         deveria

voltar-se         para         a         decisão         sobre         quem         assumiria         o         lugar         da         coordenação,         tendo         em         vista         a

situação         de         fragilidade         em         que         o         Programa         se         encontra.         A         docente         ainda         afirmou         que

não         se         coloca         à         disposição         para         assumir         esta         posição,         por         acreditar         que         uma         pessoa         com
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experiência         sobre         os         trâmites         administrativos         deveria         fazê-lo.         A         professora         Patrícia

Rufino,         então,         sugeriu         a         composição         de         uma         comissão         para         pensar         em         possíveis         nomes

para         assumir         a         coordenação,         bem         como         para         auxiliar         em         um         processo         de         transição.

Após,         a         professora         Renata         sugeriu         que         o         professor         Alexandro         retornasse         à         gestão         do

Programa,         temporariamente,         para         lidar         com         as         pendências         existentes,         enquanto         se         pensa

em         possíveis         candidatos         à         coordenação.         Fazendo         o         uso         da         palavra,         a         professora         Junia

apontou         a         existência         de         duas         propostas         distintas:         a         formação         de         uma         comissão         e         o

retorno         do         professor         Alexandro         à         coordenação.         Entretanto,         afirmou         que         ambas         podem

coexistir.         A         professora         Mariangela,         então,         questionou         à         professora         Renata         se         ela

também         retornaria         para         a         posição         de         coordenadora         adjunta,         reforçando         a         urgência         no

encaminhamento         da         questão,         ao         passo         que         a         professora         Renata         respondeu         que         poderia

voltar         à         coordenação         adjunta,         também         temporariamente.         Após         ter         sua         fala         solicitada,         o

professor         Alexandro         disse         que         não         tem         interesse         em         estar         na         coordenação,         mas         que

pode         ocupar         este         lugar         de         maneira         provisória.         Porém,         indicou         que         está         na         subchefia         do

DEPS         e         que,         portanto,         deve         haver         uma         conversa         com         a         Direção         do         Centro,         para         que         a

situação         seja         acompanhada         e         que         o         Departamento         não         deixe         de         ser         atendido.         A

professora         Patrícia         Rufino,         então,         identificou         a         existência         de         mais         uma         proposta         de

encaminhamento,         que         seria         o         agendamento         desta         reunião.         Sobre         a         situação,         a         professora

Mariangela         pontuou         que         a         decisão         deve         partir         do         Colegiado,         mesmo         que         haja

acompanhamento         pela         Direção         do         Centro.         O         professor         Alexandro,         então,         disse         que         deve

ser         pensada,         também,         uma         preparação         dos         professores         do         Programa         para         assumir         a

coordenação         futuramente.         Por         sua         vez,         a         professora         Sandra         disse         que         fica         preocupada

com         o         Colegiado,         porque         acredita         que         deve         haver         um         posicionamento         do         órgão,         para

além         de         uma         mudança         na         coordenação         ou         uma         conversa         com         o         Centro         de         Educação,         e

prosseguiu         afirmando         que         é         importante         escutar         os         membros         do         grupo         que         até         o

momento         não         participaram         da         discussão,         para         consolidar         o         posicionamento         coletivo.         Em

seguida,         as         professoras         Andressa,         Dania,         Junia,         Kalline         e         Larissa         expressaram         o

sentimento         de         que         é         o         momento         para         troca         da         coordenação,         em         consonância         com         o

exposto         pelos         colegas         até         agora,         salientando         também         a         necessidade         de         resolver

pendências         administrativas.         O         professor         Eduardo,         em         seu         turno,         reforçou         a         importância

de         que         haja         uma         conversa         com         a         Direção         do         Centro,         mantendo         a         autonomia         do

Colegiado,         inclusive         em         função         da         situação         da         coordenação         do         DEPS.         A         professora

Regina         Godinho,         por         sua         vez,         disse         que         concorda         com         os         encaminhamentos         propostos,         e

que         a         questão         não         deve         ser         levada         para         a         pessoalidade,         bem         como         expressou         seu

reconhecimento         pelo         empenho         do         professor         Soler.         Entretanto,         disse         entender         que         o

Programa         precisa         seguir         em         frente.         A         professora         Tânia,         em         seguida,         destacou         a

necessidade         de         reforçar         a         rede         de         afeto         existente         entre         os         professores         do         Programa.         A

professora         Sandra,         então,         agradeceu         aos         colegas         pelo         posicionamento         e         ao         professor

Soler         pelo         período         em         que         participou         como         coordenador.         Prosseguindo,         a         professora

Patrícia         Rufino         questionou         ao         Colegiado         a         respeito         da         composição         da         comissão

sugerida.         O         professor         Soler,         por         sua         vez,         pontuou         ser         importante         que         se         escolha         a         nova

coordenação         o         mais         rápido         possível,         sugerindo         um         prazo         de         dois         ou         três         meses,         dizendo

que         se         sente         desconfortável         em         permanecer         como         coordenador         por         mais         tempo.         Em
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reposta,         as         professoras         Mariangela         e         Patrícia         Rufino         esclareceram         que         Alexandro         e

Renata         já         assumiriam         formalmente         a         coordenação         do         Programa         a         partir         da         votação.

Após         a         discussão,         foram         postos         em         regime         de         votação         os         encaminhamentos         propostos:         a

retomada         da         gestão         anterior         do         PPGMPE         (professor         Alexandro         como         coordenador         e

professora         Renata         como         coordenadora         adjunta),         temporariamente,         em         paralelo         com         a

formação         de         uma         comissão         para         auxiliar         no         processo         de         transição,         composta         pelos

docentes         Eduardo,         Junia,         Mariangela,         Regina         Godinho         e         Soler,         bem         como         o

agendamento         de         uma         reunião         com         a         Direção         do         Centro         de         Educação,         para         dar

continuidade         aos         encaminhamentos         do         Colegiado.         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,         05         de         agosto         de         2021.

Soler Gonzalez

(Presidente)

Alexandro Braga Vieira

Andressa Mafezoni Caetano Dania Monteiro Vieira Costa

Debora Monteiro do Amaral Douglas Christian Ferrari de Melo

Dulcinea Campos Silva Eduardo Augusto Moscon Oliveira

Itamar Mendes da Silva Junia Freguglia Machado Garcia

Kalline Pereira Aroeira Larissa Ferreira Rodrigues Gomes
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Mariangela Lima de Almeida Patricia Gomes Rufino Andrade

Regina Godinho de Alcantara Renata Duarte Simoes

Rosemeire dos Santos Brito Sandra Kretli da Silva

Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni Vitor Gomes
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