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CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         PRIMEIRA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM
EDUCAÇÃO         (PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         07/02/2022.

Aos         sete         dias         do         mês         de         fevereiro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         dois,         às         quinze         horas         e

zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Primeira         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),         Andressa         Mafezoni         Caetano,         Dania         Monteiro

Vieira         Costa,         Debora         Cristina         de         Araujo,         Debora         Monteiro         do         Amaral,         Douglas

Christian         Ferrari         de         Melo,         Dulcinea         Campos         Silva,         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,

Jair         Ronchi         Filho,         Junia         Freguglia         Machado         Garcia,         Kalline         Pereira         Aroeira,         Larissa

Ferreira         Rodrigues         Gomes,         Patricia         Gomes         Rufino         Andrade,         Patricia         Silveira         da         Silva

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

Brito,         Sandra         Kretli         da         Silva,         Soler         Gonzalez,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra         Frizzera

Delboni         e         Vitor         Gomes,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Ines         de         Oliveira         Ramos,         Itamar

Mendes         da         Silva,         Mariangela         Lima         de         Almeida,         Raphael         da         Silva         Gama,         Regina         Celi

Frechiani         Bitte         e         Vilmar         José         Borges.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,

o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Data         limite         para

envio         dos         livros         que         serão         publicados         com         os         recursos         do         PPGMPE.         O         professor

Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         o         prazo         para         envio         pelos         professores         dos         livros

que         serão         publicados         com         os         recursos         do         PPGMPE         vai         até         o         dia         15/02/2022,         para         que

então         sejam         feitos         os         trâmites         para         contratação         de         editora         junto         à         FEST.         Foi         informado,

ainda,         que         haverá         uma         reunião         no         dia         08/02/2022         com         os         docentes         envolvidos         no

projeto,         para         o         acerto         de         detalhes         finais.         O         professor,         por         fim,         sinalizou         a         necessidade         de

se         preparar         para         que         um         próximo         grupo         de         professores         utilize         os         recursos         do         Programa

para         publicação         de         livros.         INFORME         2:         Prazo         para         defesa         da         Turma         4.         O         professor

Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         o         prazo         para         defesa         da         Turma         4         se         encerra         no         dia

13/09/2022,         tendo         em         vista         que         a         primeira         matrícula         desta         turma         foi         realizada         no         dia

14/09/2020.         A         professora         Andressa         perguntou         se         é         possível         que         a         defesa         aconteça         em

data         anterior         ao         prazo         e         obteve         a         resposta         de         que         o         recomendado         é         que         a         defesa         seja

realizada         em         data         próxima         ao         prazo.         Por         sua         vez,         a         professora         Kalline         fez         um

questionamento         a         respeito         de         sua         orientanda         Luana,         que         é         bolsista         Fapes,         e         cuja         bolsa         se

encerra         em         março.         Em         resposta,         o         professor         Alexandro         afirmou         que         checaria         a         situação

com         a         Fapes,         mas         disse         acreditar         que         os         prazos         de         encerramento         da         bolsa         e         de         defesa

possam         ser         diferentes.         INFORME         3:         Exame         de         qualificação         da         Turma         5.         O         professor

Alexandro         informou         ao         Colegiado         que,         em         função         do         reajuste         do         calendário         realizado

em         2020         por         causa         da         pandemia         de         Covid-19,         os         discentes         da         Turma         5         não         estarão

matriculados         na         disciplina         de         ?Exame         de         Qualificação?         em         05/07/2022,         data         em         que         se

completarão         12         meses         da         primeira         matrícula         dos         estudantes         desta         turma.         Por         este

Emissão: 22/03/2022 16:40:18 Página 1/5



motivo,         considerando         que         não         há         previsão         regimental         de         qualificação         em         até         12         meses,

o         professor         sugeriu         que         as         qualificações         ocorressem         até         o         mês         de         agosto,         momento         em

que         as         matrículas         na         referida         disciplina         já         terão         sido         efetivadas.         INFORME         4:         O

professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         recebeu         um         convite         da         Comissão         de

Educação         da         Assembleia         Legislativa         do         Espírito         Santo,         por         meio         do         seu         presidente,

deputado         Bruno         Lamas,         para         que         fosse         realizada         uma         apresentação         do         Programa         à

Comissão,         no         dia         14/02/2022,         às         14         horas.         O         docente         acrescentou,         ainda,         que         vê         a

oportunidade         como         uma         chance         de         apresentar         aos         deputados         demandas         que         o         Programa

acredita         serem         pertinentes.         Com         a         palavra,         o         professor         Douglas         sugeriu         que         o         convite

fosse         estendido         ao         professor         Reginaldo         Célio         Sobrinho,         diretor         do         Centro         de         Educação,

ao         passo         que         o         professor         Alexandro         concordou         com         a         sugestão.         INFORME         5:         O

professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         sobre         a         necessidade         de         que         todos         os         seus

membros         auxiliem         na         divulgação         do         processo         seletivo         para         alunos         regulares         do

PPGMPE,         para         que         as         pessoas         pertencentes         às         populações         abrangidas         pelas         políticas

afirmativas         tomem         conhecimento         de         sua         realização.         Com         a         palavra,         o         professor         Douglas

sugeriu         a         realização         de         uma         live         de         divulgação         do         processo,         recebendo         a         concordância

da         professora         Patrícia         Rufino.         O         professor         Alexandro,         então,         sugeriu         a         inclusão         desta

discussão         como         ponto         de         pauta         nesta         reunião,         recebendo         a         concordância         dos         demais

membros         do         Colegiado.         PAUTA         1:         Apreciação         da         ata         da         11ª         reunião         ordinária         de         2021

do         PPGMPE.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Apreciação         da         ata         da

1ª         reunião         extraordinária         de         2022         do         PPGMPE.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         3:         Alteração         da         data         da         8ª         reunião         ordinária         de         2022,         de

05/09/2022         para         12/09/2022,         em         função         do         recesso         acadêmico         da         Graduação         (férias

docentes),         conforme         calendário         acadêmico         divulgado         pela         Prograd         (Resolução         nº

58/2021-CEPE).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Prorrogação         do

Contrato         nº         43/2017         da         FEST.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que         o

prazo         para         finalização         do         Contrato         nº         43/2017,         que         trata         do         Projeto         735         da         FEST,         se

finaliza         no         dia         18/09/2022.         Por         isso,         é         necessário         que         se         faça         o         pedido         de         prorrogação

excepcional         do         Contrato,         uma         vez         que         seria         ultrapassado         o         prazo         máximo         de         5         anos

para         contratos         administrativos         previsto         em         lei.         Houve         a         possibilidade         de         elaboração         de

um         novo         Contrato,         com         uma         cobrança         de         uma         taxa         de         administração         maior         pela         FEST.

Entretanto,         em         função         do         período         atípico         ocasionado         pela         pandemia         de         Covid-19,         foi

informada         a         alternativa         de         prorrogação         excepcional         do         contrato,         por         mais         12         meses.

Após         a         exposição         do         professor,         o         Ofício         que         solicita         a         prorrogação         excepcional         do

Contrato         nº         43/2017         foi         posto         em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         5:         Apreciação         de         pedido         de         revalidação         de         diploma.         A         professora         Rosemeire

iniciou         o         ponto         dizendo         tratar-se         de         pedido         apresentado         por         Raquel         Schwenk         de         Mello

Vianna         de         revalidação         de         diploma         de         Mestrado         em         Educação         obtido         na         Universidade

Católica         de         Santa         Fé,         na         Argentina.         Após         a         leitura         do         parecer,         contrário         à         solicitação         de

revalidação         do         diploma,         a         professora         Tânia         parabenizou         a         professora         Rosemeire         pelo

parecer         elaborado.         Em         seguida,         o         parecer         foi         posto         em         votação.         Relator(a):         Rosemeire

dos         Santos         Brito.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         o         parecer         da         professora

Rosemeire         dos         Santos         Brito,         contrário         à         solicitação         de         revalidação         do         diploma.         PAUTA
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6:         Descredenciamento         do         professor         Valter         Martins         Giovedi.         O         professor         Alexandro

iniciou         o         ponto         dizendo         que         o         professor         Valter         Martins         Giovedi         solicitou         desligamento

do         Programa,         e         que,         conforme         a         Resolução         nº         01/2020         do         PPGMPE,         tal         pedido         deveria

ser         apreciado         pelo         Colegiado.         Após         a         leitura         da         carta         enviada         pelo         professor         Valter,         seu

pedido         de         descredenciamento         foi         posto         em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         7:         Descredenciamento         da         professora         Mariangela         Lima         de

Almeida.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que         a         professora         Mariangela

Lima         de         Almeida         solicitou         desligamento         do         Programa,         e         que,         conforme         a         Resolução         nº

01/2020         do         PPGMPE,         tal         pedido         deveria         ser         apreciado         pelo         Colegiado.         Após         a         leitura

da         carta         enviada         pela         professora         Mariangela,         seu         pedido         de         descredenciamento         foi         posto

em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:         Comissão         de

credenciamento,         recredenciamento         e         descredenciamento.         O         professor         Alexandro         iniciou

o         ponto         de         pauta         pontuando         que,         a         partir         do         descredenciamento         da         professora

Mariangela,         bem         como         a         iminente         saída         do         professor         Soler         para         a         realização         de         estágio

pós-doutoral,         a         comissão         de         credenciamento,         recredenciamento         e         descredenciamento

deverá         ser         recomposta,         uma         vez         que         contava         com         a         participação         dos         dois         docentes.         O

professor         apontou         que         suas         atribuições         mais         urgentes         são         as         de         planejamento         da

produção         intelectual         dos         professores,         tendo         em         vista         a         avaliação         da         Capes         do         quadriênio

de         2021-2024,         bem         como         a         possibilidade         da         realização         de         um         novo         credenciamento.

Após,         sugeriu         que         a         comissão         fosse         composta         pelos         professores         Alexandro,         Andressa,

Dania,         Renata         e         Tânia.         Por         fim,         esta         composição         da         comissão         foi         posta         em         votação.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:         Criação         da         comissão         de         revisão         do

Regimento         Interno         do         PPGMPE.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que,

em         função         de         recentes         alterações         promovidas         no         Regulamento         Geral         da         Pós-graduação

da         Ufes,         os         Programas         de         Pós-graduação         deveriam         adequar         seus         Regimentos         Internos         à

nova         normativa.         Para         compor         a         comissão,         sugeriu         os         nomes         dos         docentes         Alexandro,

Eduardo,         Patrícia         Rufino,         Regina         Godinho         e         Rosemeire.         Em         seguida,         a         criação         da

comissão         com         esta         composição         foi         posta         em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         10:         Calendário         acadêmico         e         oferta         de         disciplinas         de         2022/1.         O

professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         afirmando         que         a         proposta         de         calendário         elaborada

pela         coordenação         foi         enviada         para         os         membros         do         Colegiado         por         e-mail,         junto         à

convocação         para         a         presente         reunião.         Após,         procedeu-se         à         leitura         da         proposta         de

calendário         acadêmico,         que,         em         seguida,         foi         posta         em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         11:         Comemoração         dos         5         anos         do         PPGMPE.         O         professor

Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que,         em         2022,         o         Programa         completa         5         anos         de

existência.         Em         função         disso,         pensou         na         realização         de         uma         programação         em

comemoração         a         este         marco.         Foi         sugerida,         por         exemplo         a         realização         de         um         evento         de

lançamento         dos         livros         que         estão         sendo         escritos         e         organizados         por         docentes         e         discentes

do         curso.         Após,         sugeriu         a         criação         de         uma         comissão         para         pensar         na         programação,

composta         pelos         docentes         Alexandro,         Dulcinéa,         Jair,         Junia         e         Patrícia         Rufino.         Foi         feito         o

adendo,         ainda,         de         que         seria         importante         contar         com         a         participação         e         o         apoio         de         discentes

na         realização         dos         eventos.         Por         fim,         a         criação         da         comissão         com         a         composição         sugerida

foi         posta         em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         12:         Live         de
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divulgação         do         processo         seletivo         para         alunos         regulares.         O         professor         Alexandro         iniciou         o

ponto         de         pauta         retomando         a         discussão         sobre         a         realização         de         uma         live         para         divulgação         do

processo         seletivo         para         alunos         regulares         do         Mestrado,         sugerindo         a         realização         em         apenas

um         dia,         com         o         objetivo         de         tirar         dúvidas         dos         possíveis         candidatos.         Com         a         palavra,         a

professora         Kalline         concordou,         incluindo         a         sugestão         de         solicitar         divulgação         do         evento

para         parceiros         como         as         Secretarias         de         Educação         do         Estado         e         dos         Municípios.         A

professora         Patrícia         Rufino,         por         sua         vez,         propôs         que         fossem         gravados         vídeos         e

disponibilizados         no         canal         do         PPGMPE         no         YouTube,         ao         invés         da         realização         de         uma         live.

Em         seguida,         a         professora         Junia         alertou         para         o         fato         de         que         a         fonte         oficial         de         informações

sobre         o         processo         seletivo         é         o         edital,         dizendo         que,         no         caso         da         disponibilização         de

material         em         vídeo,         haveria         o         risco         de         que         os         candidatos         se         baseassem         apenas         nesta

fonte,         ignorando         as         informações         oficiais         contidas         no         edital.         A         fala         da         professora

repercutiu         entre         os         demais         membros         do         Colegiado         que,         então,         concordaram         na         retirada

deste         ponto         da         pauta         da         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,         07         de         fevereiro         de

2022.

Alexandro Braga Vieira

(Presidente)

Andressa Mafezoni Caetano

Dania Monteiro Vieira Costa Debora Cristina de Araujo

Debora Monteiro do Amaral Douglas Christian Ferrari de Melo

Dulcinea Campos Silva Eduardo Augusto Moscon Oliveira

Jair Ronchi Filho Junia Freguglia Machado Garcia
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Kalline Pereira Aroeira Larissa Ferreira Rodrigues Gomes

Patricia Gomes Rufino Andrade Patricia Silveira da Silva Trazzi

Regina Godinho de Alcantara Renata Duarte Simoes

Rosemeire dos Santos Brito Sandra Kretli da Silva

Soler Gonzalez Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni

Vitor Gomes
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