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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO COLEGIADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL 2 

EM EDUCAÇÃO (PPGMPE) DO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) DA 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES), REALIZADA 4 

NO DIA SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE (06/07/2020), 5 

PRESIDIDA PELO PROFESSOR ALEXANDRO BRAGA VIEIRA, 6 

COORDENADOR DO PPGMPE, COM A PRESENÇA DOS MEMBROS 7 

DO COLEGIADO ANDRESSA MAFEZONI CAETANO, CLEYDE 8 

RODRIGUES AMORIM, DANIA MONTEIRO VIEIRA COSTA, DEBORA 9 

CRISTINA DE ARAUJO, DOUGLAS CHRISTIAN FERRARI DE MELO, 10 

DULCINEA CAMPOS SILVA, INES DE OLIVEIRA RAMOS, ITAMAR 11 

MENDES DA SILVA, JAIR RONCHI FILHO, JUNIA FREGUGLIA 12 

MACHADO GARCIA, KALLINE PEREIRA AROEIRA, LARISSA 13 

FERREIRA RODRIGUES GOMES, MARIANGELA LIMA DE ALMEIDA, 14 

PATRICIA DA SILVA SILVEIRA TRAZZI, REGINA CELI FRECHIANI 15 

BITTE, REGINA GODINHO DE ALCANTARA, RENATA DUARTE 16 

SIMOES, SANDRA KRETLI DA SILVA, SOLER GONZALEZ, TANIA 17 

MARA ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI, VALTER MARTINS 18 

GIOVEDI, E VILMAR JOSE BORGES. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL: 19 

ANGELO DA CONCEIÇÃO DEMUNER. TÉCNICOS 20 

ADMINISTRATIVOS: FABIANO DUARTE VALENTE E RAINER CRUZ 21 

MERSCHER NUNES. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA: ROSEMEIRE 22 

DOS SANTOS BRITO. PROFESSORES AFASTADOS PARA PÓS-23 

DOUTORADO: EDUARDO AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA, PATRÍCIA 24 

GOMES RUFINO ANDRADE E VITOR GOMES. PROFESSORES DE 25 

FÉRIAS: DÉBORA MONTEIRO DO AMARAL. 26 

Havendo quórum legal, o senhor coordenador, professor Alexandro Braga Vieira, iniciou a 27 

reunião às quatorze horas e dez minutos. 01. INFORMES. 01.01. Reunião com a mestranda 28 

Alixandra Dantas de Souza Fahning. Foi realizada uma reunião com a mestranda Alixandra 29 

Dantas de Souza Fahning no dia 19/06/2020, conforme deliberado na reunião do Colegiado do 30 

dia 01/06/2020. A reunião contou com a presença dos professores Alexandro Braga Vieira 31 

(coordenador do Programa); Junia Freguglia Machado Garcia e Debora Cristina de Araújo 32 

(coordenadoras das linhas de pesquisa); Renata Duarte Simões (orientadora da discente); 33 

Rosemeire dos Santos Brito, e a própria discente, Alixandra Dantas de Souza Fahning. O professor 34 

Alexandro pontuou que a Reunião foi bastante proveitosa. Relatou que houve um momento de 35 

escuta para compreender o processo de escrita/formação da aluna, bem como um acolhimento 36 

feito pela professora Rosemeire. Foi definido nesta reunião um calendário de orientações e outro 37 

de entrega de textos, que serão acompanhados pelos professores Alexandro e Junia. Por fim, 38 
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disse que se espera que a aluna esteja mais confortável com o processo de elaboração do seu 39 

trabalho. 01.02. E-mail da PRPPG sobre aulas remotas. O professor Alexandro informou que foi 40 

encaminhado para o grupo de WhatsApp do Programa uma mensagem de e-mail enviado pela 41 

PRPPG. Tal mensagem revela uma insatisfação da Pró-reitoria a respeito do descumprimento, 42 

por parte de alguns professores da Universidade, da Resolução nº 07/2020 do Conselho 43 

Universitário da Ufes, que disciplina quais atividades podem ser feitas de modo remoto durante 44 

o período de prevenção à Covid-19. Frisa-se que tal e-mail não especificou se haveria algum 45 

professor do PPGMPE agindo dessa maneira, e que foi enviado de maneira genérica a todos os 46 

PPGs da Ufes. Por fim, informou, com o auxílio do secretário Fabiano, que é conselheiro do CEPE, 47 

que há uma proposta de resolução em tramitação que visa permitir a realização de aulas de modo 48 

remoto emergencial na pós-graduação, mas que por enquanto está paralisada. Caso venha a ser 49 

aprovada, haverá discussão no âmbito do Colegiado para aplicação ou não de atividades remotas. 50 

02. PAUTA. 02.01. Proposta de deleção da turma de 2021. O professor Alexandro inicia o ponto 51 

de pauta informando que, conforme decidido na última reunião, foi instaurada a comissão 52 

destinada a formular propostas para o processo seletivo para entrada de alunos em 2021, 53 

formada pelos professores Alexandro, Renata, Débora Araújo e Junia. Foram elaboradas, então, 54 

duas propostas, ambas com previsão de realização do processo seletivo em 2021, para entrada 55 

no mesmo ano. A partir do controle da pandemia, a seleção poderá se realizar de duas maneiras. 56 

Proposta 1: caso a pandemia esteja controlada no início de 2021, a seleção ocorreria no início do 57 

1º semestre. Em janeiro, seria realizada a divulgação; em fevereiro seriam iniciadas as inscrições; 58 

em março, seriam realizadas as provas escrita e oral; e em abril, seriam iniciadas as aulas. Nesse 59 

caso, as inscrições e provas seriam realizadas da maneira tradicional (presencial). Proposta 2: 60 

caso a pandemia não esteja controlada no início de 2021, a seleção ocorreria no final do 1º 61 

semestre. Em abril, seria realizada a divulgação; em maio seriam iniciadas as inscrições; em 62 

junho, seriam realizadas as provas; e em agosto, seriam iniciadas as aulas. Nesse caso, as 63 

inscrições e provas seriam realizadas de maneira online, sem a realização de provas escritas. Em 64 

discussão, o professor Douglas pergunta se seriam realizados dois processos seletivos no ano de 65 

2021, sendo um para a turma de 2021, e outro para a turma de 2022. O professor Alexandro 66 

responde que provavelmente sim, sendo a segunda seleção realizada no segundo semestre de 67 

2021 ou em 2022, para início em abril. O professor Itamar pontua que uma seleção realizada em 68 

2021 prejudicaria o processo de planejamento dos discentes em seus trabalhos, em especial em 69 

relação aos pedidos de licença, lembrando que esse foi o motivo para que se decidisse que a 70 

seleção deve ser feita no ano anterior ao ingresso. Sugere, portanto um novo modelo de seleção, 71 

além dos dois já apresentados pela comissão. Proposta 3: realização do processo seletivo por 72 

meio virtual, sem prova escrita, no segundo semestre de 2020, com início das aulas programado 73 

para o segundo semestre de 2021. O professor Alexandro pontua que, nesse caso, deve ser 74 

instaurada uma comissão para a realização da seleção em 2020, e que ele não tem condições de 75 

participar dessa comissão, principalmente em função dos prazos da Plataforma Sucupira para 76 
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este ano. Além disso, aponta a dificuldade de se realizar a seleção ainda este ano, levando em 77 

conta que o servidor Fabiano é o único técnico do programa atualmente. O professor Douglas se 78 

manifesta favoravelmente à proposta 2. A professora Mariangela se manifesta para compartilhar 79 

sua experiência enquanto membro da comissão do processo seletivo do PPGE. Pontua que, nesse 80 

programa, a comissão se reunirá em outubro deste ano para planejar a formulação do edital, 81 

com a indicação de que as decisões poderão ser revertidas, caso necessário. Sugere, ainda, que 82 

se espere decisões tomadas no âmbito da Ufes para que se decida definitivamente a respeito do 83 

processo seletivo. Em votação, aprovada por maioria a Proposta 1, para realização do processo 84 

seletivo no início de 2021, porém, para posterior decisão do formato em que se realizará. 02.02. 85 

Reserva de vagas no processo de seleção (cotas). O professor Alexandro iniciou o ponto dizendo 86 

que, quando da realização da primeira seleção do Programa, a Direção do Centro sugeriu a 87 

implementação da reserva de vagas e que, em consulta à PRPPG realizada à época, foi indicado 88 

que não havia regulamentação na Ufes a respeito da reserva de vagas na pós-graduação. Além 89 

disso, pontuou que a discussão veio à pauta em função da movimentação dos professores do 90 

Programa em reação à revogação da Portaria Normativa nº 13/2016 do Ministério da Educação. 91 

Em discussão, o professor Douglas diz que, com o auxílio ao Diretoria de Ações Afirmativas e 92 

Diversidade (DAAD) da Proaeci, foi elaborada uma lista das Universidades que têm 93 

regulamentação para reserva de vagas na pós-graduação, bem como uma lista dos Programas 94 

que têm reserva de vagas na Ufes. Além disso, informa que postou no grupo de WhatsApp do 95 

Programa textos que tratam da questão das cotas na pós-graduação. Por fim, sugere que seja 96 

formada uma comissão que faça um diagnóstico mais aprofundado de modelos existentes, e que 97 

traga para o Colegiado uma proposta para reserva de vagas no próximo processo seletivo, 98 

inclusive para além de cotas para Pretos, Pardos e Indígenas e Pessoas com Deficiência. A 99 

professora Débora destaca a importância da elaboração da nota de repúdio feita pelo PPGMPE, 100 

e aponta que a implementação da reserva de vagas no Programa reafirma o comprometimento 101 

deste com a diversidade. Por fim, se coloca à disposição para compor uma possível comissão. A 102 

professora Patrícia Rufino, que não compareceu à reunião por estar de licença, se manifestou 103 

por escrito no sentido de apoiar a implementação das cotas no Programa, bem como para se 104 

colocar à disposição para o que for necessário em termos de diálogos, principalmente após o mês 105 

de agosto. O professor Itamar sugere que a aprovação deste ponto se divida em duas partes: 1. 106 

Inserção da reserva de vagas no Programa e; 2. A formação de uma comissão que estude formas 107 

de implementação da reserva de vagas no Programa, com as consequentes alterações no edital 108 

de seleção e no Regimento do Programa. O Colegiado aceitou que a votação acontecesse desta 109 

maneira. Em votação a inserção da reserva de vagas no PPGMPE e a instauração de comissão 110 

destinada a estudar formas de implementação, formada pelos professores Alexandro Braga 111 

Vieira, Cleyde Rodrigues Amorim, Débora Cristina de Araújo, Douglas Christian Ferrari de Melo, 112 

Junia Freguglia Machado Garcia, Patrícia Gomes Rufino Andrade e Rosemeire dos Santos Brito. 113 

Aprovado por unanimidade. 02.03. Pedido à Direção do Centro de Educação de um segundo 114 
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técnico administrativo para o PPGMPE. O professor Alexandro inicia o ponto lembrando que 115 

este debate já foi feito em reuniões anteriores. Adiante, expõe o acúmulo de atividades a serem 116 

realizadas na secretaria do Programa, como o preenchimento da Plataforma Sucupira, 117 

agendamento e acompanhamento de qualificações e defesas, confecção dos diplomas, dentre 118 

outras. Além disso, pontua que o programa conta com 75 alunos matriculados (excluindo-se os 119 

alunos aprovados que ingressariam em 2020/1), bem como 28 professores. Relembra que foi 120 

realizado um pedido ano passado à Direção do Centro, e que foi encaminhado ao Programa um 121 

servidor com problemas na Universidade, conforme dito pelo próprio servidor em uma reunião 122 

entre ele, o professor Alexandro e a Direção do Centro. Na ocasião, foi apresentado um laudo 123 

em que demonstra possuir dificuldades de trabalhar em setores com atendimento ao público. 124 

Em função disso, o programa alegou, à época, que não necessitava de mais um técnico. Em 125 

discussão, o professor Alexandro sugere a elaboração de um ofício direcionado à Direção do 126 

Centro, com o reforço de outros membros do Programa a respeito da necessidade de mais um 127 

técnico. A professora Débora Araújo reforça o pedido e diz que o Programa deve lutar, também, 128 

pela alocação de uma Função Gratificada. O professor Alexandro, então, sugere a realização de 129 

um convite para que o Diretor do Centro, o professor Rogério Drago, participe da próxima 130 

reunião do Colegiado. Em votação a elaboração do ofício e o convite ao professor Rogério Drago. 131 

Aprovados por unanimidade. 02.04. Relatório Sucupira 2020. O professor Alexandro inicia o 132 

ponto dizendo que foi realizada uma reunião com a coordenação da área da Educação na Capes, 133 

em que estavam presentes os coordenadores de área e o Coordenador de Programas 134 

Profissionais da área de Educação da Capes, professor Luiz Sousa Junior (UFPB). O professor 135 

Alexandro indica que, a partir desta reunião, fica explicitado que o Relatório de 2020 deverá ser 136 

uma síntese do quadriênio 2017-2020.  Além disso, foi informado que houve mudanças no 137 

relatório que será enviado e haverá nova ficha. Por fim, informa que, até o dia 31/07/2020, deve 138 

ser anexado algum comprovante das produções tecnológicas dos professores do Programa na 139 

Plataforma Sucupira. Em discussão, sugere-se uma reunião com o Coordenador de Programas 140 

Profissionais da área de Educação da Capes, professor Luiz Sousa Junior, para que explique o 141 

processo de avaliação da Capes, na reunião do Colegiado do dia 03/08/2020. Em votação, 142 

aprovado por unanimidade. 02.05. Aprovação de bancas de defesa da Turma 02. O professor 143 

Alexandro inicia o ponto destacando que as bancas de defesa devem ser aprovadas em reunião 144 

do Colegiado. Em discussão, as bancas que estão sujeitas à aprovação do Colegiado. Banca 1: 145 

mestrando Gean Breda Queiros. Data da defesa: 07/07/2020, às 10 horas. Membros: Kalline 146 

Pereira Aroeira (orientadora), Itamar Mendes da Silva (membro interno) e Selma Pimenta 147 

Garrido (membro externo). Banca 2: mestranda Patrícia Teixeira Moschen Lievore. Data da 148 

defesa: 23/07/2020, às 14 horas. Membros: Douglas Christian Ferrari de Melo (orientador), 149 

Eduardo Augusto Moscon Oliveira (membro interno) e Vanderlei Balbino da Costa (membro 150 

externo). Banca 3: mestranda Annelize Damasceno Silva Rimolo. Data da defesa: 28/07/2020, às 151 

14 horas. Membros: Douglas Christian Ferrari de Melo (orientador), Vitor Gomes (membro 152 
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interno), Rogério Drago (membro externo) e Eder Pires de Camargo (membro externo). Banca 4: 153 

mestrando Izaque Moura de Faria. Data da defesa: 04/08/2020, às 15 horas. Membros: Larissa 154 

Ferreira Rodrigues Gomes (orientadora), Sandra Kretli da Silva (membro interno), Danielle 155 

Piontkovsky (membro externo) e Dulcimar Pereira (membro externo). Em votação, bancas 156 

aprovadas por unanimidade. 02.06. Pedidos de prorrogação de prazos de defesa. O professor 157 

Alexandro inicia o ponto dizendo que os pedidos de prorrogação de prazo de defesa, são 158 

permitidos a partir da possibilidade de flexibilização proporcionada pela Capes. Em discussão, os 159 

pedidos de prorrogação de prazos de defesa. Alzenira Barcelos Monteiro, por 90 dias. Beatriz 160 

Pombo Spinassé Duarte, por 30 dias. Guilherme Santos Neves Neto, por 90 dias. Islene da Silva 161 

Vieira, por 30 dias. Ivete Gava da Silva, por 30 dias. Jaconias Dias Rodrigues, por 30 dias. Karine 162 

de Abreu Melo, por 90 dias. Lívia Camporez Giuberti, por 30 dias. Sabrina Selvatici Gomes Ghidini, 163 

por 30 dias. Shellen de Lima Matiazzi, até o dia 20/08/2020. Yamilia de Paula Siqueira, por 30 164 

dias. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Sem mais a tratar, o coordenador 165 

do PPGMPE encerrou a reunião, às dezesseis horas e dez minutos. Do que era para constar, eu, 166 

Fabiano Duarte Valente, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata, que, após lida e 167 

aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos membros do Colegiado presentes. 168 


