
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         OITAVA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM
EDUCAÇÃO         (PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         13/09/2021.

Aos         treze         dias         do         mês         de         setembro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         treze         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Oitava         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

Alexandro         Braga         Vieira         (Presidente),         Dania         Monteiro         Vieira         Costa,         Debora         Cristina         de

Araujo,         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,         Raphael         da         Silva         Gama,

Regina         Godinho         de         Alcantara,         Renata         Duarte         Simoes,         Sandra         Kretli         da         Silva,         Soler

Gonzalez,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra         Frizzera         Delboni         e         Vitor         Gomes,         e         com         a(s)

ausência(s)         de         Andressa         Mafezoni         Caetano,         Debora         Monteiro         do         Amaral,         Eduardo

Augusto         Moscon         Oliveira,         Jair         Ronchi         Filho,         Regina         Celi         Frechiani         Bitte,         Rosemeire

dos         Santos         Brito,         Valter         Martins         Giovedi         e         Vilmar         Jose         Borges.         Havendo         número         legal

de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME
1:         Ofício         nº         503/2021         da         Capes.         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         a

Capes         enviou         ao         Programa         o         Ofício         nº         503/2021,         no         qual         responde         o         vereador         Gilvan

Aguiar         Costa,         que         questionou         a         adoção         da         reserva         de         vagas         para         pessoas         trans         no         último

processo         seletivo         para         alunos         regulares         do         PPGMPE.         A         Capes         afirma         no         documento         que

os         critérios         para         seleção         de         estudantes         são         de         responsabilidade         da         Universidade         e         dos

Programas,         e         que         não         tem         competência         para         interferir         nestes         processos,         devendo         o

vereador         tomar         as         medidas         judiciais         cabíveis,         caso         ache         necessário.         INFORME         2:

Calendário         acadêmico         do         PPGMPE         no         período         de         2022/1.         O         professor         Alexandro

informou         ao         Colegiado         que         o         calendário         da         pós-graduação         não         segue         o         da         Graduação,

de         tal         maneira         que         o         Programa         está         no         semestre         letivo         de         2021/2,         ao         passo         que         a

Graduação         da         Ufes         se         encontra         no         semestre         de         2021/1.         Desta         forma,         foi         informado         ao

Colegiado         que         o         calendário         acadêmico         do         PPGMPE,         após         o         encerramento         do         corrente

semestre         letivo,         marcado         para         o         dia         26/10/2021,         deve         ser         retomado         apenas         no         ano         de

2022.         Entretanto,         o         professor         sugeriu         que         fosse         informado         aos         alunos         por         seus

orientadores         que         o         trabalho         de         escrita         dos         trabalhos         deve         continuar,         mesmo         que         o

cumprimento         de         créditos         no         Programa         continue         apenas         no         ano         seguinte..         INFORME         3:

Recursos         financeiros         do         PPGMPE.         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que,

desde         seu         retorno         à         coordenação,         foi         feito         um         trabalho         de         regularização         do         Projeto         735

junto         à         FEST,         já         que         haviam         pendências         relacionadas         à         reorçamentação         dos         recursos         e         à

prorrogação         do         contrato         com         a         fundação         de         apoio.         O         professor         informou,         em         suma,         que

os         recursos         do         Mestrado         já         estão         à         disposição         para         serem         utilizados.         INFORME         4:
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Capa         das         dissertações         e         produtos         educacionais.         O         professor         Alexandro         informou         que         a

mestranda         Francisca,         a         seu         pedido,         confeccionou         uma         versão         padrão         de         capa         para         as

dissertações         e         produtos         educacionais         dos         alunos         do         Mestrado,         e         pediu         aos         professores

que         incentivassem         seus         orientandos         a         utilizar         estes         modelos,         com         vistas         a         uma         maior

padronização         dos         trabalhos         produzidos         no         âmbito         do         Programa.         INFORME         5:         III

Congresso         Bienal         da         Rede         Lusófona         de         Investigação-Ação.         A         professora         Mariangela

informou         ao         Colegiado         que         está         organizando         o         III         Congresso         Bienal         da         Rede         Lusófona

de         Investigação-Ação,         com         o         apoio         do         Programa,         e         convidou         os         professores         a         participar,

inclusive         divulgando         o         Congresso,         bem         como         as         lives         e         eventos         preparatórios         que         estão

sendo         programados.         INFORME         6:         Lançamento         do         dossiê         da         RBPAE.         O         professor

Itamar         informou         ao         Colegiado         que         no         dia         22/09/2021         será         feito         o         lançamento         do         dossiê

da         RBPAE         por         meio         do         canal         do         YouTube         da         ANPAE         São         Paulo,         às         19         horas.         Além

disso,         também         informou         sobre         a         realização         do         encerramento         do         XXX         Simpósio         da

ANPAE,         que         acontecerá         no         dia         30/09/2021,         às         19         horas,         em         comemoração         aos         60         anos

da         entidade.         INFORME         7:         Situação         da         estudante         Sara         Alves         da         Costa.         O         professor

Alexandro         informou         ao         Colegiado         que,         após         a         regular         tramitação         de         Documento         Avulso

pelas         instâncias         da         Universidade,         a         estudante         Sara         Alves         da         Costa         obteve         licença

médica         por         14         dias         para         tratamento         de         Covid-19,         do         dia         18/08/2021         a         31/08/2021.         O

professor,         então         indicou,         que         os         professores         que         estão         ministrando         aulas         à         aluna         deverão

atribuir         atividades         para         compensar         o         tempo         de         afastamento,         conforme         estabelece         a

Portaria         Normativa         nº         53/2019         da         PRPPG.         PAUTA         1:         Apreciação         da         ata         da         7ª         reunião

ordinária         de         2021         do         PPGMPE.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:

Apreciação         da         ata         da         5ª         reunião         extraordinária         de         2021         do         PPGMPE.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Apreciação         da         ata         da         6ª         reunião

extraordinária         de         2021         do         PPGMPE.         .         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA
4:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Aline         Silva         Buter         Gandra.         Data:         10/09/2021;

Horário:         08:00;         Título         do         trabalho:         "ENSINO         HÍBRIDO         E         METODOLOGIAS

ATIVAS:         NARRATIVAS,         MEMÓRIAS,         SABERES         E         FAZERES         NO         ENSINO         DE

GEOGRAFIA";         Banca:         Vilmar         José         Borges         (Orientador),         Regina         Celi         Frechiani         Bitte

(Membro         interno),         José         Américo         Cararo         (Membro         externo)         e         Sonia         Maria         dos         Santos

(Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Apreciação         da

banca         de         defesa         de         Patrícia         Hand         Littig.         Data:         10/09/2021;         Horário:         09:00;         Título         do

trabalho:         "OS         DESAFIOS         EM         SER         PROFESSORA         E         PROFESSOR         MONITORES

NA         PEDAGOGIA         DA         ALTERNÂNCIA";         Banca:         Débora         Monteiro         do         Amaral

(Orientadora),         Valter         Martins         Giovedi         (Membro         interno),         Janinha         Gerke         (Membro

externo)         e         Andréia         Weiss         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         6:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Helen         Silva         de         Lima.         Data:         21/09/2021;

Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "PRÁTICAS         AVALIATIVAS         COM         ALUNOS

PÚBLICO-ALVO         DA         EDUCAÇÃO         ESPECIAL:         UM         ESTUDO

FENOMENOLÓGICO";         Banca:         Vitor         Gomes         (Orientador),         Andressa         Mafezoni

Caetano         (Membro         interno)         e         Angela         Maria         Caulyt         Santos         da         Silva         (Membro         externo).

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de

Giselle         Cristina         de         Souza         Dutra.         Data:         22/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:
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"UM         ESTUDO         FENOMENOLÓGICO         SOBRE         TRÊS         CRIANÇAS         ADOTADAS

TARDIAMENTE         E         SEUS         PRIMEIROS         CONTATOS         COM         A         ESCOLA";         Banca:

Vitor         Gomes         (Orientador),         Débora         Cristina         de         Araújo         (Membro         interno)         e         Angela

Maria         Caulyt         Santos         da         Silva         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         8:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Daniela         Figueiredo         Alves.

Data:         22/09/2021;         Horário:         15:00;         Título         do         trabalho:         "O         ENSINO         DA         LÍNGUA

PORTUGUESA         EM         FOCO:         O         DIÁLOGO         E         A         CONSTRUÇÃO         DE

POSSIBILIDADES         AO         ENCONTRO         DE         UMA         ABORDAGEM         DIALÓGICA         E

REFLEXIVA";         Banca:         Regina         Godinho         de         Alcantara         (Orientadora),         Dulcinéa         Campos

Silva         (Membro         interno),         Luciano         Novaes         Vidon         (Membro         externo)         e         Priscila         Monteiro

Chaves         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:

Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Anazia         Aparecida         Reis.         Data:         24/09/2021;         Horário:

09:30;         Título         do         trabalho:         "PRÁTICAS         E         NORMAS         CULTURAIS         NO         ENSINO         DE

CIÊNCIAS:         UMA         EXPERIÊNCIA         DOCENTE         NA         ESCOLA         PÚBLICA";         Banca:

Junia         Freguglia         Machado         Garcia         (Orientadora),         Patrícia         Silveira         da         Silva         Trazzi

(Membro         interno),         Geide         Rosa         Coelho         (Membro         externo)         e         Lúcia         Helena         Sasseron

Roberto         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         10:

Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Marilene         Aparecida         Pereira.         Data:         24/09/2021;

Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "MULHERES         QUILOMBOLAS:         CAMINHOS

QUE         EMERGEM         DA         PARTICIPAÇÃO         SOLIDÁRIA";         Banca:         Patricia         Gomes         Rufino

Andrade         (Orientadora),         Vilmar         José         Borges         (Membro         interno),         Sandro         José         da         Silva

(Membro         externo),         Erineu         Foerste         (Membro         externo)         e         Marina         Aleixo         (Membro

externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         11:         Apreciação         da         banca         de

defesa         de         Manoelita         Rodrigues         Alves         Pereira.         Data:         24/09/2021;         Horário:         15:00;         Título

do         trabalho:         "A         ALFABETIZAÇÃO         COM         OS         COLETIVOS         SOCIALMENTE

DESIGUAIS:         COMO         OS         POBRES         POLITIZAM         O         ENSINO-APRENDIZAGEM         DA

LEITURA         E         DA         ESCRITA         QUANDO         CHEGAM         À         ESCOLA?";         Banca:         Dulcinea

Campos         Silva         (Orientadora),         Renata         Duarte         Simões         (Membro         interno),         Miguel

Gonzalez         Arroyo         (Membro         externo)         e         Claudia         Maria         Mendes         Gontijo         (Membro

externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         12:         Apreciação         da         banca         de

defesa         de         Julio         César         Alves         dos         Santos.         Data:         27/09/2021;         Horário:         09:00;         Título         do

trabalho:         "ATUAÇÃO         DO         CONSELHO         MUNICIPAL         DE         EDUCAÇÃO         DE         VILA

VELHA         EM         CONTEXTOS         EMPOBRECIDOS";         Banca:         Renata         Duarte         Simões

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

(Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         13:         Apreciação         da

banca         de         defesa         de         Maíra         Gaigher         Zetóles.         Data:         27/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do

trabalho:         "O         PROCESSO         DE         CONSTRUÇÃO         DE         UM         PLANO         DE         ESTUDO         SOBRE

COSTUMES         ALIMENTARES         NA         PERSPECTIVA         DA         EDUCAÇÃO         CIENTÍFICA

INTERCULTURAL         EM         UMA         ESCOLA         FAMÍLIA         AGRÍCOLA         DO         MUNICÍPIO         DE

ANCHIETA         ?         E.S.";         Banca:         Patrícia         Silveira         da         Silva         Trazzi         (Orientadora),         Valter

Martins         Giovedi         (Membro         interno),         Andrea         Brandão         Locatelli         (Membro         externo)         e

Elizabeth         Detone         Faustini         Brasil         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         14:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Márcia         Cristina         Mazocco
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Ribeiro.         Data:         27/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "ENTRE         FIOS,         NÓS         E

EDUCAÇÕES         AMBIENTAIS:         NARRATIVAS         ECOLOGISTAS         DE         MULHERES         DE

CARIACICA";         Banca:         Soler         Gonzalez         (Orientador),         Débora         Cristina         de         Araújo

(Membro         interno)         e         Rodrigo         Barchi         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         15:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Alana         Rangel         Barreto

Soave.         Data:         28/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "DESAMARRAR         AS

VOZES,         DESSONHANDO         OS         SONHOS":         A         FORMAÇÃO         CONTINUADA         DO

GESTOR         PÚBLICO         DE         EDUCAÇÃO         ESPECIAL         SOB         A/NA         RACIONALIDADE

COMUNICATIVA;         Banca:         Mariangela         Lima         de         Almeida         (Orientadora),         Alexandro

Braga         Vieira         (Membro         interno),         Denise         Meyrelles         de         Jesus         (Membro         externo)         e         Rosana

Carla         do         Nascimento         Givigi         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         16:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Mirella         Pereira         Caliari

Magnago.         Data:         29/09/2021;         Horário:         09:30;         Título         do         trabalho:         "DIÁLOGOS         COM

DOCENTES:         CONSTRUINDO         POSSIBILIDADES         PARA         O         ENSINO         DE         CIÊNCIAS

POR         INVESTIGAÇÃO         COM         A         EDUCAÇÃO         INFANTIL";         Banca:         Patrícia         Silveira         da

Silva         Trazzi         (Orientadora),         Junia         Freguglia         Machado         Garcia         (Membro         interno)         e         Geide

Rosa         Coelho         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         17:

Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Jocelino         da         Conceição         Silva         Junior.         Data:

29/09/2021;         Horário:         13:30;         Título         do         trabalho:         "TERRITÓRIO         E         IDENTIDADES

CULTURAIS:         PROCESSOS         DAS         REDES         EDUCATIVAS         NO         TERRITÓRIO         DO

SAMBA         -         OS         MORROS         DA         PIEDADE         E         FONTE         GRANDE";         Banca:         Ines         de

Oliveira         Ramos         (Orientadora),         Soler         Gonzalez         (Membro         interno),         Dulcinea         Campos

Silva         (Membro         interno),         Delton         Aparecido         Felipe         (Membro         externo),         Maria         Helena

Elpídio         Abreu         (Membro         externo)         e         Jacyara         Silva         de         Paiva         (Membro         externo).         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         18:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de

Alixandra         Dantas         de         Souza         Fahning.         Data:         29/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do

trabalho:         "A         LUDICIDADE         COMO         POSSIBILIDADE         DE         ENFRANTAMENTO         DA

POBREZA         E         EXTREMA         POBREZA         NOS         ANOS         INICIAIS         DO         ENSINO

FUNDAMENTAL         DO         MUNICÍPIO         DE         SERRA-ES";         Banca:         Renata         Duarte         Simões

(Orientadora),         Alexandro         Braga         Vieira         (Membro         interno),         Nelson         Figueiredo         de

Andrade         Filho         (Membro         externo)         e         Isabel         Matos         Nunes         (Membro         externo).         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         19:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de         Mauro

Fontoura         Borges         Neto.         Data:         29/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:         "A

EXPERIÊNCIA         INCLUSIVA         POR         MEIO         DA         PRÁTICA         DE         ESPORTES

ADAPTADOS:         UM         ESTUDO         DE         CASO         NO         IFES";         Banca:         Jair         Ronchi         Filho

(Orientador),         Vitor         Gomes         (Membro         interno)         e         Filicio         Mulinari         e         Silva         (Membro

externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         20:         Apreciação         da         banca         de

defesa         de         Lucimara         Gonçalves         Barros         Brito.         Data:         30/09/2021;         Horário:         09:00;         Título

do         trabalho:         "FORMAÇÃO         CONTINUADA         DE         GESTORES         DE         EDUCAÇÃO

ESPECIAL         PELA         VIA         DO         GRUPO         DE         ESTUDO-REFLEXÃO";         Banca:         Mariangela

Lima         de         Almeida         (Orientadora),         Andressa         Mafezoni         Caetano         (Membro         interno),         Sueli

de         Lima         Moreira         (Membro         externo)         e         Edson         Pantaleão         Alves         (Membro         externo).

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         21:         Apreciação         da         banca         de         defesa         de
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Natieli         Dalleprane         Berger.         Data:         30/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do         trabalho:

"CAMINHOS          PARA          CONSTRUÇÃO          DA          AVALIAÇÃO

CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA:         UM         ESTUDO         EM         UMA         ESCOLA         DO         CAMPO         DO

MUNICÍPIO         DE         SANTA         MARIA         DE         JETIBÁ         -         ES";         Banca:         Valter         Martins         Giovedi

(Orientador),         Itamar         Mendes         da         SIlva         (Membro         interno)         e         Alexandre         Saul         (Membro

externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         22:         Apreciação         da         banca         de

defesa         de         Márcia         Izabel         Coutinho.         Data:         30/09/2021;         Horário:         14:00;         Título         do

trabalho:         "COMPOSIÇÕES         E         ATRAVESSAMENTOS         ASSOCIADOS         À

REALIZAÇÃO         DE         UM         CURSO         DE         EXTENSÃO         UNIVERSITÁRIA         COM         O         TEMA

MEDICALIZAÇÃO         DA         EDUCAÇÃO         E         DA         VIDA";         Banca:         Jair         Ronchi         Filho

(Orientador),         Vitor         Gomes         (Membro         interno)         e         Maria         Riziane         Costa         Prates         (Membro

externo).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         23:         Apreciação         da         banca         de

defesa         de         Israel         Scardua         de         Aquino.         Data:         30/09/2021;         Horário:         15:00;         Título         do

trabalho:         "A         RELAÇÃO         ENTRE         A         FILOSOFIA         BAKHTINIANA         DA         LINGUAGEM

E         AS         MANIFESTAÇÕES         REAIS         E         OBJETIVAS         DA         REALIDADE         CONCRETA

DOS         SUJEITOS         NA         PRODUÇÃO         DE         TEXTOS";         Banca:         Dulcinea         Campos         Silva

(Orientadora),         Alexandro         Braga         Vieira         (Membro         interno),         Dania         Monteiro         Vieira         Costa

(Membro         interno)         e         Allan         Rocha         Damasceno         (Membro         externo).         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         24:         Solicitação         de         ampliação         do         prazo         para         a         defesa         de

Renata         Luchi         Pires.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         informando         que         a         ampliação

de         prazo         foi         requerida         pela         aluna         em         conjunto         com         sua         orientadora,         professora         Dania

Monteiro         Vieira         Costa,         em         função         de         graves         problemas         de         saúde         que         acometeram         a

filha         da         estudante         durante         os         últimos         meses,         que         requereram         inclusive         deslocamento

para         outros         Estados         para         realização         de         procedimentos         médicos.         Com         a         palavra,         a

professora         Dania         explicou         a         situação         de         maneira         mais         detalhada         aos         presentes         e

solicitou         dilatação         do         prazo         até         o         dia         30/11/2021.         Após,         procedeu-se         à         votação         sobre         a

solicitação         de         ampliação         do         prazo         para         a         defesa         da         discente.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         25:         Comissão         para         utilização         dos         recursos         do         PPGMPE         com

produção         bibliográfica.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         indicando         que,         após         a

regularização         da         situação         do         Programa         junto         à         FEST,         o         Colegiado         poderia         discutir         a

aplicação         dos         recursos.         Em         seguida,         o         professor         apontou         que         o         Programa         está         com

grande         parte         do         dinheiro         parado,         principalmente         em         função         de         uma         grande         alocação

para         passagens         e         hospedagem         de         membros         de         bancas,         que         estão         acontecendo         apenas         de

maneira         virtual.         O         docente         então         disse         que         o         professor         Douglas         sugeriu         a         utilização         de

parte         dos         recursos         do         Programa         para         auxílio         à         produção         bibliográfica,         indicando         que

deveria         ser         formada         uma         comissão         para         estabelecer         os         critérios         para         utilização         dos

recursos         desta         forma.         Uma         das         sugestões         feitas         pelo         professor         Alexandro         foi         de         que

fossem         auxiliados         apenas         projetos         para         publicação         de         livros         autorais,         tendo         em         vista         sua

maior         pontuação         na         avaliação         realizada         pela         Capes.         A         professora         Renata,         então,

informou         que         o         objetivo         da         comissão         seria         apenas         o         de         estabelecer         critérios         para         acesso

aos         recursos         para         todos         os         professores         permanentes         do         Programa,         e         não         o         de         avaliar         o

conteúdo         dos         textos         enviados         pelos         professores.         Sugeriu-se,         então,         que         a         comissão         fosse

formada         pelos         professores         Alexandro,         Douglas,         Kalline,         Renata,         Sandra         e         Vitor.         Após,
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procedeu-se         à         votação         da         comissão         sugerida.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         26:         Organização         dos         encargos         dos         professores         do         PPGMPE.         O         professor

Alexandro         iniciou         o         ponto         de         pauta         informando         que         há         a         necessidade         de         que         todos         os

professores         do         Programa         deem         aula         no         Mestrado,         em         função         de         exigências         impostas

pela         avaliação         da         Capes.         Em         função         disso,         foi         organizada         uma         tabela,         enviada         junto         à

convocação         para         a         reunião,         com         a         divisão         das         disciplinas         entre         todos         os         professores         do

Programa,         considerando,         inclusive,         a         Turma         VI,         que         entrará         em         2022/2,         levando         em

conta         as         áreas         temáticas         e         as         disciplinas         já         ministradas         por         cada         docente.         Prosseguindo,

o         professor         fez         o         alerta         de         que,         mesmo         que         seja         aprovada         a         organização         dos         encargos         da

forma         proposta,         não         há         impedimentos         para         possíveis         trocas,         de         acordo         com         as

necessidades         verificadas         em         cada         caso         concreto.         Com         a         palavra,         a         professora         Kalline

informou         que         necessitaria         alterar         uma         de         suas         disciplinas,         tendo         em         vista         o         fato         de         estar

de         licença         a         partir         do         próximo         semestre,         ao         passo         que         o         professor         Alexandro         disse         que

poderia         realizar         as         alterações         sugeridas         e         reenviar         a         tabela         aos         professores,         a         partir         de

cada         caso.         Em         seguida,         procedeu-se         à         votação         da         organização         dos         encargos         proposta

pela         coordenação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         27:         Criação         da

disciplina         optativa         "Tópicos         em         Educação".         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto

dizendo         que         a         ideia         de         criação         da         disciplina         surgiu         a         partir         da         necessidade         da         análise         das

disciplinas         optativas         que         trazem         temáticas         que         nem         sempre         atendem         aos         interesses         dos

professores         e         estudantes.         Prosseguindo,         o         professor         mencionou         que         houve         consulta         à

PRPPG,         precisamente         à         professora         Eliza,         que         sinalizou         a         possibilidade         de         alteração         do

currículo         com         a         criação         da         disciplina,         desde         que         submetida         à         apreciação,         também,         do

Conselho         Departamental.         Os         membros         do         Colegiado         elogiaram         a         iniciativa         e,         logo         após,

a         seguinte         ementa         foi         submetida         à         sua         apreciação:         Ementa         e         bibliografia:         TÓPICOS         EM

EDUCAÇÃO:         com         tema         a         ser         definido         pelo         professor.         Ementa:         A         disciplina         Tópicos

em         Educação         tem         por         finalidade         o         aprofundamento         e         o         estudo         de         temáticas         e

metodologias         adequadas         aos         trabalhos         de         pesquisa         desenvolvidos         pelos         discentes.

Assim,         a         ementa         e         a         bibliografia         da         disciplina         são         variáveis         e         definidas         pelos

professores         de         acordo         com         os         interesses         de         pesquisa         dos         estudantes.         Carga         Horária:         30

horas.         Número         de         créditos:         02.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         28:

Exclusão         da         disciplina         "Criatividade         na         educação         (ou)         Solução         criativa         de         problemas".

O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que         a         disciplina         foi         pensada         a         partir         dos

estudos         da         professora         Stela         Maris         Sanmartin,         que         solicitou         descredenciamento         do

PPGMPE         a         partir         de         sua         aprovação         em         concurso         público         no         Centro         de         Artes         da         Ufes.

Em         função         disso,         o         professor         argumentou         que         a         disciplina         nunca         foi         ofertada,         e         que         sua

continuidade         no         currículo         poderia         gerar         problemas         relacionados         à         avaliação         do         curso,

em         função         da         sua         falta         de         aderência         às         temáticas         de         pesquisa         do         corpo         docente         do

Programa.         Após,         procedeu-se         à         votação         da         sua         exclusão         do         currículo         do         PPGMPE.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         29:         Organização         do         III         Seminário         de

Pesquisa         do         PPGMPE.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         indicando         a         necessidade

de         realização         do         III         Seminário         de         Pesquisa         do         PPGMPE,         nos         moldes         dos         outros         dois         já

ocorridos,         em         que         os         mestrandos         da         Turma         IV         apresentarão         seus         trabalhos         para         os         da

Turma         V.         O         professor,         então,         apontou         haver         duas         propostas         de         organização,         enviadas
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por         e-mail         junto         à         convocação         da         reunião,         e         explicou         que,         de         acordo         com         a         proposta         nº

1,         o         evento         teria         início         na         segunda-feira,         dia         08/11/2021,         à         noite,         e         se         estenderia         durante

toda         a         terça-feira,         dia         09/11/2021.         A         proposta         nº         2         sugere         a         realização         do         evento

também         nos         dias         08/11/2021         e         09/11/2021,         mas         com         as         mesas         e         apresentações         de

trabalhos         ocorrendo         durante         os         períodos         matutino         e         vespertino,         apenas.         Em         seguida,

foram         postas         em         votação         as         duas         propostas         apresentadas         pela         coordenação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         a         proposta         nº         2,         com         a         realização         do         III         Seminário         de

Pesquisa         do         PPGMPE         ocorrendo         nos         dias         08/11/2021         e         09/11/2021,         nos         períodos

matutino         e         vespertino.         PAUTA         30:         Organização         do         Seminário         de         Autoavaliação.         O

professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         expondo         a         proposta         da         coordenação,         que         é         a         de

realização         do         Seminário         de         Autoavaliação         nos         dias         22/11/2021         e         23/11/2021,         para

envolver         tanto         alunos         matriculados         quanto         egressos         do         Programa,         bem         como         sugeriu

que         o         Seminário         se         iniciasse         com         uma         fala         comum         a         respeito         da         importância         da

autoavaliação         no         contexto         da         pós-graduação.         O         docente         também         indicou         que         a

autoavaliação         feita         pelos         professores         poderia         ser         realizada         por         meio         de         reunião         do

Colegiado.         Com         a         palavra,         as         professoras         Mariangela         e         Junia         sugeriram         diferentes

métodos         de         realização         da         avaliação,         ao         passo         que         o         professor         Alexandro         sugeriu         que

fosse         votada         apenas         a         realização         do         Seminário,         e         que,         posteriormente,         as         duas

professoras,         juntamente         com         a         coordenação         do         Programa,         poderiam         se         reunir         para

discutir         a         metodologia         da         avaliação.         Após         receber         a         concordância         das         professoras,

procedeu-se         à         votação         a         respeito         da         realização         do         Seminário         de         Autoavaliação         nas         datas

propostas         pela         coordenação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         31:

Eleição         do         Fiscal         do         processo         referente         aos         recursos         financeiros         do         PPGMPE.         O

professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         indicando         que,         em         função         da         complexidade         que

envolveria         uma         alteração         no         fiscal         do         contrato         com         a         FEST,         foi         sugerido         que         a

professora         Renata         continuasse         exercendo         esta         função.         Com         a         palavra,         a         professora

Renata         concordou         com         a         indicação         e,         então,         procedeu-se         à         votação         de         sua         continuidade

na         função         de         fiscal         do         contrato         do         Programa         com         a         FEST.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         32:         Coordenação         de         Linha.         O         professor         Alexandro         iniciou         o

ponto         indicando         que         as         atuais         coordenadoras         das         linhas         de         pesquisa,         professoras         Junia

(coordenadora         da         linha         de         "Docência         e         Gestão         de         Processos         Educativos")         e         Débora

Araújo         (coordenadora         da         linha         de         "Práticas         Educativas,         Diversidade         e         Inclusão

Escolar")         indicaram         anteriormente         seus         desejos         de         declinar         da         função,         e         questionou         se

seus         posicionamentos         permaneciam         os         mesmos.         Com         a         palavra,         a         professora         Junia

apontou         que         não         teria         problemas         em         continuar         exercendo         a         função,         se         fosse         o         caso,

inclusive         para         auxiliar         alguém         que         a         pudesse         suceder,         mas         que         sentia         a         necessidade         de

se         afastar,         para         investir         mais         tempo         em         sua         produção         acadêmica,         tendo         em         vista         os

critérios         avaliativos         da         Capes         para         professores         permanentes.         Em         seguida,         o         professor

Alexandro         afirmou         que         a         professora         Débora         Araújo         não         poderia         continuar         na         função         e,

então,         questionou         ao         Colegiado         sobre         o         interesse         em         ocupar         estas         posições,         em         ambas

as         linhas.         Com         a         palavra,         a         professora         Sandra         sugeriu         que         a         professora         Patrícia         Trazzi

ocupasse         a         coordenação         da         linha         de         "Docência         e         Gestão         de         Processos         Educativos"         e         a

professora         Dania         ocupasse         a         coordenação         da         linha         de         "Práticas         Educativas,         Diversidade
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e         Inclusão         Escolar".         Em         seguida,         procedeu-se         à         votação         das         professoras         Patrícia         Trazzi

e         Dania         como         coordenadoras         de         linha.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         33:         Representação         estudantil         no         Colegiado         do         PPGMPE.         O         professor

Alexandro         iniciou         o         ponto         de         pauta         indicando         que,         de         acordo         com         a         dinâmica         de

ingresso         de         estudantes         no         PPGMPE,         há         sempre         pelo         menos         duas         turmas         realizando

atividades         concomitantemente,         mas         há         apenas         um         representante         titular         do         corpo

discente         no         Colegiado,         que         atualmente         é         o         aluno         Raphael         da         Silva         Gama,         da         Turma         IV.

O         professor         sugere,         então,         que         se         permita         que         cada         turma         regular         do         Mestrado         possa

indicar         um         estudante         como         representante         no         Colegiado.         Com         a         palavra,         a         professora

Junia         questionou         se         cada         representante         de         turma         seria         titular,         com         direito         a         voz         e         voto,

ao         passo         que         o         professor         Vitor         sugeriu         que         um         dos         representantes         fosse         titular,         e         o

outro,         suplente.         A         professora         Junia,         então,         sugeriu         que         a         proposta         fosse         que         cada         um         dos

representantes         de         turma         fosse         titular,         o         que         foi         acatado         pelos         membros         do         Colegiado.

Em         seguida,         procedeu-se         à         votação         da         permissão         para         que         cada         turma         do         PPGMPE

pudesse         eleger         um         representante         titular         para         o         Colegiado         do         Programa.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         34:         Solicitação         de         troca         de         orientação         do

estudante         Romeu         Barbosa         Pacha.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         informando

que         o         estudante         Romeu         Barbosa         Pacha         encaminhou         ao         Programa         por         e-mail         uma

solicitação         de         troca         de         orientação,         alegando         incompatibilidades         com         sua         orientadora,

professora         Ines         de         Oliveira         Ramos,         durante         seu         processo         formativo.         Foi         informado,

então,         que         o         aluno         fez         a         solicitação         no         prazo         estipulado         pelo         Regimento         Interno         do

Programa         e,         em         seguida,         foi         dada         a         palavra         à         professora         Ines.         A         pedido         da         professora

Ines,         transcreve-se,         a         seguir         seu         posicionamento         acerca         do         ocorrido:         "É         com         espanto         e

estranhamento         que         recebo         oficialmente         esta         comunicação         através         de         uma         reunião         de

colegiado.         Desde         quando         algo         tão         sério         como         este         vem         para         o         colegiado         sem         se         quer         ser

comunicado,         através         das         diversas         formas         de         comunicação         que         temos         hoje         em         dia,         por

esta         coordenação         a         professora?         Até         porque         no         regimento         eu         preciso         dar         um         parecer.         Até

onde         pude         acompanhar         assuntos         como         estes         chegavam         primeiro         ao         orientador         ou

orientadora,         estes         sempre         eram         os         primeiros         a         ter         ciência         do         fato         para         que         junto         com         a

coordenação         pudessem         encontrar         a         melhor         solução         para         o         caso.         Até         porque         no

regimento         está         previsto         a         troca,         porém         eu         preciso         dar         um         parecer.         De         fato,         eu         recebi         um

e-mail         do         aluno         desejando         a         troca,         não         vejo         problema         algum         em         um         aluno         desejar         trocar

de         orientação,         para         mim         o         importante         é         que         este         ou         qualquer         outro         aluno         defenda         sua

dissertação         com         sucesso         e         sobretudo         seja         feliz         durante         o         processo.         Recebi         o         e-mail         do

aluno         após         uma         das         orientações         onde         fiz         várias         observações         sobre         a         necessidade         de

melhora         do         texto         para         que         o         mesmo         pudesse         qualificar.         Como         resposta         recebi         um         e-mail

curto         dizendo         que         faria         comunicação         a         coordenação,         eu         respondi         ao         aluno,         que         não         via

problema         em         uma         possível         troca,         porque         não         vejo         mesmo,         e         fiquei         aguardando         contato

da         coordenação,         até         para         saber         das         alegações         do         aluno,         que         pouco         disse         em         seu         curto

e-mail.         Desta         forma,         causa-me         extrema         estranheza         tomar         conhecimento         oficial         deste

fato,         hoje         nesta         reunião,         sem         um         e-mail         da         coordenação,         sem         nenhuma         tentativa         de

contato         com         a         professora         que         orienta         o         referido         aluno.         Repito:         não         vejo         nenhum

problema         em         troca         de         orientação,         acho         isto         muito         normal         em         um         programa         de
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graduação,         mas         o         processo         que         conduz         a         troca         precisa         ser         sobretudo,         ético         e         imparcial.

Estou         no         mestrado         há         3         anos         e         já         tive         6         orientandos.         Desses         6,         dois         defenderam         no

prazo,         um         defende         dia         29/09,         outros         dois         já         estão         com         qualificação         marcadas         para         os

dias         27/09         e         30/09.         Então         eu         não         vejo         como         problema         um         orientando         dentre         os         6,         que         já

estava         com         a         data         de         qualificação         marcada         para         24/09,         querer         trocar         de         orientação,

problema         zero         para         mim,         mas         a         condução         deste         processo         me         parece         desrespeitosa         e

problemática.         Porque         até         onde         acompanhei,         quando         acontecem         casos         de         pedidos         de

troca         de         orientação,         o         que         já         aconteceu         com         alguns         professores         deste         colegiado,         estes

são         primeiro         chamados         pela         coordenação         a         fim         de         buscar         a         melhor         solução         para         o         aluno,

a         coordenação         procura         o         orientador         ou         orientadora.         Qualquer         atitude         fora         desta         soa         para

mim         como         minimamente         estranha         e         antiética,         termino         reiterando         que         vejo         a         troca         de

orientação         de         forma         tranquila,         enquanto         corpo         docente         temos         de         fazer         tudo         o         que

pudermos         para         que         nossos         alunos         possam         defender         seus         trabalhos         com         tranquilidade,

isto         para         mim         não         está         em         questão,         o         que         questiono         é         a         forma         como         a         coordenação

conduziu         este         processo".         Em         resposta,         o         professor         Alexandro         se         desculpou         por         não         ter

enviado         o         processo         para         a         professora         orientadora         em         tempo         hábil         e,         após,         o         professor

Itamar         solicitou         que         o         ponto         fosse         retirado         de         pauta,         para         que         seja         seguido         o         rito

prescrito         pelo         Regimento         Interno         do         PPGMPE         para         a         troca         de         orientação.         Decisão:
Retirado(a).         PAUTA         35:         Processo         formativo         com         os         professores         do         PPGMPE         -

Políticas         afirmativas/reserva         de         vagas.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto

retomando         críticas         e         questionamentos         relacionadas         à         adoção         de         políticas         afirmativas         no

último         processo         seletivo         para         alunos         regulares         do         PPGMPE         e         apontando         a         possibilidade

da         realização         de         um         processo         formativo         sobre         o         tema         com         a         comissão         responsável         pelo

próximo         processo         seletivo,         indicando         as         professoras         Patrícia         Rufino,         Débora         Araújo         e

Cleyde,         que         já         têm         experiência         com         a         questão         da         reserva         de         vagas         na         Graduação,         como

possíveis         facilitadoras         deste         processo.         Com         a         palavra,         a         professora         Patrícia         Rufino

afirmou         que         está         sendo         estudada         a         possibilidade         da         criação         de         um         plano         de

acompanhamento         para         os         alunos         cotistas,         a         partir         da         criação         de         um         procedimento

unificado         dentro         do         Centro         de         Educação.         Prosseguindo,         a         professora         sugeriu         a         criação

de         uma         comissão         para         trabalhar         no         modelo         de         plano         de         acompanhamento         proposto.         Em

seguida         a         professora         Débora         Araújo         questionou         se         ocorreria         a         dissolução         da         comissão

anteriormente         constituída         para         as         questões         relacionadas         às         políticas         afirmativas         no         edital

de         seleção         do         PPGMPE.         Em         resposta,         a         professora         Patrícia         Rufino         disse         que         poderia         ser

decidido         apenas         pela         realização         ou         não         do         acompanhamento,         deixando         a         decisão         sobre         a

constituição         da         comissão         para         outro         momento.         O         professor         Alexandro,         então,         chamou         a

atenção         para         o         fato         de         que,         além         do         acompanhamento,         deveria         ser         abordado         neste

processo         formativo         também         o         procedimento         adotado         pelo         Programa         quanto         à

implementação         da         reserva         de         vagas         nos         editais         de         seleção.         Em         seguida,         sugeriu         que         a

comissão         constituída         no         último         processo         seletivo,         composta         pelos         professores         Débora

Araújo,         Douglas,         Patrícia         Rufino         e         Rosemeire         fosse         consultada         sobre         a         possibilidade         de

organização         da         ação         formativa         proposta,         e         procedeu-se         à         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         36:         II         Seminário         de         Internacionalização.         Em

função         do         tempo         adiantado,         a         professora         Patrícia         Rufino,         que         propôs         sua         inclusão,
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sugeriu         que         o         ponto         fosse         retirado         de         pauta         e         abordado         em         uma         próxima         reunião.

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,         13         de         setembro         de         2021.

Alexandro Braga Vieira

(Presidente)

Dania Monteiro Vieira Costa

Debora Cristina de Araujo 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 Raphael da Silva Gama

Regina Godinho de Alcantara Renata Duarte Simoes
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Sandra Kretli da Silva Soler Gonzalez

Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni Vitor Gomes
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