
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SEXTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO         PROGRAMA
DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM         EDUCAÇÃO
(PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,
REALIZADA         EM         05/07/2021.

Aos         cinco         dias         do         mês         de         julho         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         catorze         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Sexta         Sessão         Ordinária         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         Cristina         de         Araujo,         Debora         Monteiro         do         Amaral,         Douglas

Christian         Ferrari         de         Melo,         Dulcinea         Campos         Silva,         Ines         de         Oliveira         Ramos,         Itamar

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

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

Andrade,         Patricia         Silveira         da         Silva         Trazzi,         Regina         Godinho         de         Alcantara,         Renata         Duarte

Simoes,         Rosemeire         dos         Santos         Brito,         Sandra         Kretli         da         Silva,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra

Frizzera         Delboni,         Valter         Martins         Giovedi         e         Vitor         Gomes,         com         a(s)         ausência(s)

justificada(s)         de         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Jair

Ronchi         Filho         e         Vilmar         Jose         Borges.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)

Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Leitura         do         Parecer         de

Pós-Doutorado         da         professora         Patrícia         Gomes         Rufino         Andrade,         como         devolutiva         sobre

sua         pesquisa         de         pós-doutorado.         A         professora         Patrícia         Rufino         leu         o         parecer         final         da         sua

licença         de         pós-doutorado,         compartilhando         sua         experiência         durante         o         estágio         e

explicitando         os         resultados         obtidos.         INFORME         2:         Disponibilidade         de         assinatura         de         atas

de         defesa         no         portal         Gov.BR.         O         professor         Soler         informou         ao         Colegiado         que         foi         enviado

um         e-mail         a         todos         os         docentes         do         Programa         a         respeito         da         possibilidade         de         realização         de

assinatura         digital         por         meio         do         portal         Gov.BR,         inclusive         para         aqueles         que         não         são

professores         da         Ufes.         O         professor         salientou         que         este         procedimento         poderia         ser

importante         no         processo         de         assinatura         das         atas         de         defesa         por         membros         externos         que         são

docentes         de         outras         instituições         de         ensino.         INFORME         3:         Resposta         do         PPGMPE         à

denúncia         na         Ouvidoria         sobre         processo         seletivo         001/2021.         O         professor         Soler         Gonzalez

informou         que         foi         respondida         uma         denúncia         feita         na         Ouvidoria         da         Ufes         em         relação         ao

processo         seletivo         para         alunos         regulares,         de         que         não         teria         havido,         efetivamente,         reserva

de         vagas         no         processo.         O         professor         explicou         que         a         resposta         do         Programa         foi         no         sentido

de         que         a         reserva         foi         respeitada,         mas         que         houve         casos         de         não         preenchimento         das         vagas

reservadas,         seja         por         falta         de         inscrição         ou         pelo         não         avanço         de         nenhum         dos         candidatos

inscritos         no         decorrer         do         processo.         INFORME         4:         Prazo         de         defesa         da         Turma         3.         O

professor         Soler         informou         ao         Colegiado         que         o         prazo         para         defesa         dos         estudantes         da

Turma         3         se         finda         no         dia         01/10/2021,         após         o         prazo         excepcional         concedido         por         meio         da

Resolução         nº         58/2020         do         CEPE,         e         que,         portanto,         todas         as         defesas         deveriam         ser
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agendadas         para         até         o         dia         30/09/2021.         INFORME         5:         Reunião         para         avaliação         do

processo         seletivo         001/2021.         O         professor         Soler         informou         ao         Colegiado         que         seria

agendada         uma         reunião         para         autoavaliação         do         1º         processo         seletivo         para         alunos         regulares

do         PPGMPE         em         2021,         em         data         ainda         a         ser         definida.         INFORME         6:         Processo         de

Matrícula         dos         alunos         novos.         O         professor         Soler         informou         ao         Colegiado         que,         conforme         o

calendário         acadêmico         do         PPGMPE,         o         período         de         matrícula         estará         aberto         até         o         dia         09         de

julho,         para         os         alunos         veteranos,         e         até         o         dia         07         de         julho         para         os         ingressantes.         Além         disso,

disse         que         o         processo         de         matrícula         seria         feito         de         maneira         totalmente         virtual,         por         meio         de

preenchimento         de         formulário         próprio,         disponível         na         Secretaria         Virtual         do         PPGMPE.

INFORME         7:         Texto         e         encaminhamentos         da         Sucupira.         O         professor         Douglas         solicitou         a

inclusão         como         informe         de         um         pedido         para         que         o         relatório         completo         da         Sucupira         enviado

à         Capes         fosse         compartilhado         com         os         docentes         do         Programa.         Em         resposta,         a         coordenação

do         PPGMPE         informou         que         o         relatório         seria         enviado         por         e-mail         aos         professores.

PAUTA         1:         Apreciação         da         ata         da         5ª         reunião         extraordinária         de         2021         do         PPGMPE.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Decisão         do         Conselho

Departamental         em         relação         ao         processo         digital         23068.024038/2021-21:         recurso         a

respeito         de         decisão         de         desligamento         de         Jocelino         da         Conceição         Silva         Júnior         do         Programa

de         Pós-Graduação         de         Mestrado         Profissional         em         Educação.         A         pedido         dos         membros         do

Colegiado,         o         professor         Soler         deu         início         ao         ponto         de         pauta         fazendo         a         leitura         da         decisão

do         Conselho         Departamental         que         decidiu         pelo         religamento         do         estudante         Jocelino         da

Conceição         Silva         Júnior.         Após         a         leitura,         foi         aberto         o         espaço         para         a         discussão         e         as         falas

dos         demais         membros         do         Colegiado,         primeiramente         com         o         posicionamento         dos

professores         Alexandro,         Regina         Godinho         e         Ines,         que         participaram         da         reunião         do

Conselho         Departamental.         Com         a         palavra,         o         professor         Alexandro         questionou         a         posição

da         Coordenação         do         PPGMPE         no         Conselho,         dizendo         que         o         coordenador         defendeu         uma

posição         pessoal         e         não         a         do         coletivo.         Foi         questionado,         também         o         fato         de         que         algumas

peças         do         processo         estavam         restritas,         o         que         prejudicaria         a         tomada         de         decisão         dos

conselheiros.         Por         fim,         externou         sua         posição         de         que         questões         técnicas         deveriam         balizar         o

processo,         que         foi         feito         conforme         as         exigências         legais         e         não         meramente         questões

políticas.         Por         sua         vez,         a         professora         Regina         Godinho         disse         que         solicitou         uma         série         de

inclusões         na         ata         da         reunião,         incluindo         falas         a         respeito         da         inclusão         de         alunos         negros         na

universidade         e         uma         solicitação         de         encaminhamento         para         que         as         peças         restritas         fossem

disponibilizadas         para         todos         os         conselheiros,         bem         como         que         a         votação         fosse         adiada         para

a         próxima         reunião.         Disse,         ainda,         que         esta         última         solicitação         foi         negada         sob         a

justificativa         de         necessidade         de         celeridade         na         tomada         da         decisão.         Prosseguindo,         a

professora         falou         que         o         Programa         fica         fragilizado         com         a         discussão         feita         da         maneira         que

foi,         e         propôs         o         encaminhamento         de         uma         carta         do         Programa         ao         Conselho         Departamental,

explicitando         o         teor         técnico         da         decisão         tomada         pelo         Colegiado.         Com         a         palavra,         a

professora         Ines         disse         que         a         discussão         apenas         deste         ponto         de         pauta         durou         cerca         de         três

horas,         alegando         que,         por         isso,         não         há         que         se         falar         em         falta         de         esclarecimento         em

nenhum         detalhe         do         caso.         Disse         que         a         impressão         geral         foi         o         de         que         o         Programa         ficaria

fragilizado         caso         o         estudante         fosse         desligado.         Por         fim,         manifestou         apoio         à         atuação         do

professor         Soler         no         Conselho,         dizendo         que         o         colega         não         acompanhou         o         caso         desde         o
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início         como         coordenador.         A         professora         Renata,         fazendo         uso         da         palavra,         externou         sua

posição         de         concordância         com         o         professor         Alexandro,         especialmente         no         tocante         à

opinião         de         que         a         Coordenação         foi         desrespeitosa         com         as         decisões         coletivas.         No         mesmo

sentido,         a         professora         Tânia         se         disse         preocupada         com         os         rumos         que         a         discussão         tomou         no

Conselho,         assumindo         narrativas         divulgadas         nas         redes         sociais,         ao         passo         que         a         decisão         do

Colegiado         foi         embasada         em         aspectos         técnicos.         Com         a         palavra,         a         professora         Patrícia

Rufino         disse         entender         que         a         discussão         está         esgotada         em         relação         à         situação         do         aluno,         mas

que         também         ficou         preocupada         com         a         fragilidade         da         discussão         no         Conselho

Departamental.         Por         fim,         questionou         o         porquê         da         tramitação         em         sigilo         dos         documentos

do         PPGMPE.         Em         resposta,         o         secretário         Fabiano         respondeu         que         tramitou         os         documentos

em         sigilo         em         função         do         disposto         na         Lei         de         Acesso         à         Informação,         uma         vez         que         o

processo         é         passível         de         consulta         pública.         Porém,         explicou         que         isso         não         impediria         que         os

responsáveis         pela         convocação         da         reunião         do         Conselho         Departamental         os         colocassem         à

disposição         dos         conselheiros         por         e-mail         ou         outros         meios,         e         que         a         restrição         ao         acesso         aos

documentos         tinha         apenas         como         objetivo         impedir         a         visualização         pelo         público         externo.

Fazendo         o         uso         da         palavra,         o         professor         Douglas         sugeriu         que         se         encaminhasse         um         pedido

de         reconsideração         ao         Conselho         Departamental         sob         a         justificativa         de         que         não         houve

oportunidade         de         leitura         de         partes         importantes         do         processo.         Também         utilizou         da         sua         fala

para         expressar         sua         discordância         da         postura         da         Coordenação         na         reunião,         contrária         à

posição         do         Colegiado.         Por         fim,         sugeriu         que         fosse         feito         um         convite         à         Diretora         de

Pós-graduação         para         esclarecer         a         posição         da         PRPPG         sobre         a         situação.         Em         seguida,         as

professoras         Andressa         e         Mariangela         utilizaram         seus         momentos         de         fala         para         manifestarem

descontentamento         com         a         postura         da         Coordenação         na         reunião         do         Conselho

Departamental,         bem         como         sua         concordância         com         os         encaminhamentos         até         então

propostos.         A         professora         Mariangela         manifestou         sua         preocupação         com         a         continuidade         do

Programa,         haja         visto         os         acontecimentos         ocorridos         nos         três         últimos         meses,         relatados

pelos         colegas.         A         docente         prosseguiu         dizendo         que         as         normas         da         pós-graduação         (PRPPG)

e         do         Programa         não         têm         sido         cumpridas         no         que         tange         à         coordenação         colegiada,         e         que

ambos         os         regimentos         deixam         claro         que         é         na         instância         do         Colegiado         que         as         decisões         são

tomadas.         Da         mesma         maneira,         a         professora         Rosemeire         destacou         seu         entendimento         de         que

a         decisão         do         Conselho         Departamental         viola         o         Regimento         Interno         do         PPGMPE,

sustentando         sua         reversão,         bem         como         também         utilizou         o         momento         para         repudiar         as

acusações         de         racismo         feitas.         Com         a         palavra,         o         professor         Itamar         propôs         que         o         Colegiado

se         encaminhasse         para         votar         a         questão,         destacando         as         propostas         de         solicitar         um         pedido         de

retratação         por         parte         do         estudante         Jocelino,         juntamente         com         o         envio         de         uma

comunicação         ao         Conselho         Departamental         esclarecendo         a         posição         do         Programa         em

relação         à         luta         contra         o         racismo.         A         professora         Tânia,         por         sua         vez,         ratificou         as         opiniões         já

expostas         de         que         o         caso         não         deveria         ter         sido         votado         no         Conselho         Departamental         sem         o

pleno         acesso         dos         conselheiros         a         todos         os         documentos         do         processo.         Também         corroborou

com         as         falas         de         que         deve         ser         respeitada         a         posição         do         Colegiado         e         o         que         prescreve         o

Regimento         Interno         do         Programa.         No         mesmo         sentido         a         professora         Kalline,         que         também

sugeriu         o         encaminhamento         do         processo         para         a         PRPPG,         para         manifestação         formal         e,

após         para         o         Conselho         Departamental,         para         possível         revisão.         Após         as         falas         dos         colegas         o
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professor         Soler         agradeceu         aos         docentes         pelas         manifestações,         e         atentou         para         o         fato         de

que,         ao         seu         ver,         há         uma         inconsistência         na         decisão         do         Colegiado,         haja         vista         interpretar

que         existe         diferença         entre         os         institutos         "incompleto"         e         "reprovação",         e         que         o         regimento

proíbe         apenas         a         existência         de         dois         "incompletos"         no         mesmo         período,         não         de         duas

reprovações.         Após,         o         Colegiado         solicitou         que         fossem         colocadas         em         votação         as         seguintes

propostas         de         encaminhamento:         1)         encaminhar         toda         a         documentação         do         processo         para         a

PRPPG         para         uma         posição         e,         após,         encaminhar         para         o         Conselho         Departamental;         2)

solicitar         ao         Conselho         Departamental         que         reveja         a         discussão         a         partir         da         leitura         de         todos

os         documentos         do         processo;         3)         agendar         de         uma         reunião         da         PRPPG         com         todos         os

professores         do         PPGMPE;         e         4)         solicitar         um         pedido         de         retratação         pública         por         parte         do

estudante         Jocelino         da         Conceição         Silva         Júnior         em         relação         às         graves         acusações

infundadas         de         racismo         institucional.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         os

encaminhamentos         propostos,         com         a         discordância         da         professora         Ines         de         Oliveira         Ramos.

PAUTA         3:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Fledson         Silva         Faria.         Data         13/07/2021;

Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "EDUCAÇÕES         AMBIENTAIS         COM         OS         USOS

DE         DRONES         NA         RESERVA         DE         DESENVOLVIMENTO         SUSTENTÁVEL         DOS

MANGUEZAIS         DE         CARIACICA         E         NOS         COTIDIANOS         ESCOLARES";         Banca:

Soler         Gonzalez         (Orientador),         Vilmar         José         Borges         (Membro         interno)         e         Rodrigo         Barchi

(Membro         externo).         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         4:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de

Márcia         Saraiva         Prudencio.         Data:         27/07/2021;         Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "O

PLANO         MUNICIPAL         DE         EDUCAÇÃO         E         A         FORMAÇÃO         CONTINUADA         DO

SEGMENTO         OU         RESPONSÁVEIS         DOS         CONSELHOS         ESCOLARES         DO

MUNICÍPIO         DA         SERRA/ES";         Banca:         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira         (Orientador),

Itamar         Mendes         da         Silva         (Membro         interno),         Edson         Maciel         Peixoto         (Membro         externo)         e

Gelson         Silva         Junquilho         (Membro         externo).         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         5:

Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Danúbia         Roberta         Pereira         Reginaldo.         Data

12/07/2021;         Horário:         15:00;         Título         do         trabalho:         "CONCEPÇÃO         DE         AVALIAÇÃO

INTEGRADA         NA         TRANSIÇÃO         DOS         ANOS         INICIAIS         PARA         OS         ANOS         FINAIS

DO         ENSINO         FUNDAMENTAL";         Banca:         Itamar         Mendes         da         Silva         (Orientador),         Valter

Martins         Giovedi         (Membro         interno)         e         Alexandre         Saul         (Membro         externo).         Decisão:
Retirado(a).         PAUTA         6:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Lizie         Pacheco         Sting.         Data:

12/08/2021;         Horário:         09:00;         Título         do         trabalho:         "FORMAÇÃO         DOCENTE         SOBRE

EDUCAÇÃO         DAS         RELAÇÕES         ÉTNICO-RACIAIS:         RETALHOS         DO         PROCESSO

DE         IMPLEMENTAÇÃO         DA         LEI         10.639/2003         NO         MUNICÍPIO         DE         SÃO         GABRIEL

DA         PALHA/ES";         Banca:         Cleyde         Rodrigues         Amorim         (Orientadora),         Débora         Cristina         de

Araújo         (Membro         interno),         Marileide         Gonçalves         França         (Membro         externo)         e         Luiz

Fernandes         de         Oliveira         (Membro         externo).         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         7:         Apreciação

da         banca         de         defesa         de         Eduardo         da         Silva         Araújo.         Data         26/07/2021;         Horário:         18:00;

Título         do         trabalho:         "ALFABETISMO         DA         DIASPORA         ?         PRATICAS         DE         COMBATE

A         DESEDUCAÇAO         RACIAL         NO         MUNICIPIO         DA         SERRA/ES";         Banca:         Débora

Cristina         de         Araújo         (Orientador),         Rosemeire         dos         Santos         Brito         (Membro         interno),

Gustavo         Henrique         Araújo         Forde         (Membro         externo)         e         Rodrigo         Ednilson         de         Jesus

(Membro         externo).         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         8:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de
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Rafael         Carlos         Queiroz.         Data         30/07/2021;         Horário:         13:00;         Título         do         trabalho:

"FORMAÇÃO         CONTINUADA,         PESQUISA-AÇÃO         EINCLUSÃO         ESCOLAR         EM

TEMPO         DE         PANDEMIA";         Banca:         Mariangela         Lima         de         Almeida         (Orientador),

Andressa         Mafezoni         Caetano         (Membro         interno),         Allan         Rocha         Damasceno         (Membro

externo)         e         Maria         Assunção         Flores         (Membro         externo).         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         9:

Apreciação         do         colegiado         sobre         a         proposta         de         realização         de         aula         inaugural         do         semestre

2021/1         do         PPGMPE:         indicação         de         nomes         para         apresentar.         Decisão:         Retirado(a).

PAUTA         10:         Encargos         da         disciplina         Metodologia         da         Pesquisa.         Decisão:         Retirado(a).

PAUTA         11:         Substituição         da         professora         Renata         da         função         de         Fiscal         do         projeto         nº         735         da

FEST         (PPGMPE).         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         12:         Substituição         de         representação

docente         da         Linha         Práticas         educativas,         Diversidade         e         Inclusão         escolar.         Decisão:
Retirado(a).         PAUTA         13:         Constituição         de         comissão         para         o         próximo         Processo         Seletivo

002/2021.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         14:         Constitui         a         Comissão         de         Autoavaliação         e

Acompanhamento         (credenciamento,         recredenciamento         e         descredenciamento         de

docentes).         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         15:         Constituição         de         comissão         para         definir

critérios         para         utilização         de         recursos         do         programa         para         publicação         de         obras,         serviço         de

revisão         e         serviço         de         tradução.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         16:         Elaborar         fluxograma

dos         encargos         semestrais         dos         docentes         do         PPGMPE.         Decisão:         Retirado(a).         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

julho         de         2021.

Soler Gonzalez

(Presidente)

Alexandro Braga Vieira

Andressa Mafezoni Caetano Dania Monteiro Vieira Costa

Debora Cristina de Araujo Debora Monteiro do Amaral

Douglas Christian Ferrari de Melo Dulcinea Campos Silva
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Ines de Oliveira Ramos Itamar Mendes da Silva

Junia Freguglia Machado Garcia Kalline Pereira Aroeira

Larissa Ferreira Rodrigues Gomes Mariangela Lima de Almeida

Patricia Gomes Rufino Andrade Patricia Silveira da Silva Trazzi

Regina Godinho de Alcantara Renata Duarte Simoes

Rosemeire dos Santos Brito Sandra Kretli da Silva

Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni Valter Martins Giovedi

Vitor Gomes
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