
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         SEGUNDA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM
EDUCAÇÃO         (PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         07/03/2022.

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

minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Segunda         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,         Douglas         Christian         Ferrari         de         Melo,         Dulcinea

Campos         Silva,         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,         Itamar         Mendes         da         Silva,         Patricia

Silveira         da         Silva         Trazzi,         Regina         Celi         Frechiani         Bitte,         Renata         Duarte         Simoes,         Rosemeire

dos         Santos         Brito,         Soler         Gonzalez,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra         Frizzera         Delboni         e         Vitor

Gomes,         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Junia         Freguglia         Machado         Garcia         e

Kalline         Pereira         Aroeira,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Debora         Monteiro         do         Amaral,         Ines         de

Oliveira         Ramos,         Jair         Ronchi         Filho,         Larissa         Ferreira         Rodrigues         Gomes,         Patricia         Gomes

Rufino         Andrade,         Raphael         da         Silva         Gama,         Regina         Godinho         de         Alcantara,         Sandra         Kretli

da         Silva         e         Vilmar         José         Borges.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)

Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Situação         da         coordenação

adjunta         do         PPGMPE.         A         professora         Renata         informou         ao         Colegiado         que         continuaria

ocupando         a         coordenação         adjunta         do         PPGMPE,         apesar         de         ter         enviado         e-mail         no         dia         4         de

março         de         2022         informando         que         teria         declinado         da         posição.         A         professora         disse         que         a

mudança         se         deu         após         conversas         com         o         professor         Alexandro         que,         em         seguida,         a

agradeceu         e         expôs         os         motivos         pessoais         que         o         fizeram         conversar         com         a         professora

Renata.         Por         fim,         a         professora         Rosemeire         manifestou         sua         solidariedade         ao         professor

Alexandro         e         se         colocou         à         disposição         da         coordenação         para         auxiliar         no         que         for         preciso.

INFORME         2:         Novo         regulamento         da         pós-graduação         (Resolução         CEPE/UFES         nº

03/2022).         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         foi         publicada         pelo         CEPE         a

Resolução         nº         03/2022,         que         trata         do         novo         Regulamento         Geral         da         Pós-graduação         na         Ufes.

Foi         informado,         ainda,         que         a         nova         resolução         estabelece         que         os         programas         realizem         uma

adequação         de         seus         regimentos         internos,         e         que         o         PPGMPE         já         formou         uma         comissão         para

resolver         esta         questão,         com         reunião         agendada         para         o         dia         16         de         março         de         2022.

INFORME         3:         Seleção         de         bolsistas         FAPES         de         2022.         O         professor         Alexandro         informou

ao         Colegiado         que         foi         realizada         a         seleção         interna         para         distribuição         das         bolsas         FAPES

destinadas         ao         Programa         por         meio         do         Edital         nº         11/2021         da         FAPES         (PROCAP         Mestrado).

Foi         dito         que         o         aluno         classificado         em         1º         lugar         já         providenciou         os         documentos         necessários

à         concessão         da         bolsa.         Em         relação         ao         2º         lugar,         houve         problemas         em         função         dos

candidatos         classificados         não         estarem         atuando         em         sala         de         aula.         Por         fim,         o         professor         disse

que         foi         feito         contato         com         o         aluno         classificado         em         5º         lugar,         que         deverá         responder         ao

Programa         sobre         sua         situação         até         o         dia         8         de         março         de         2022.         INFORME         4:         Aula
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inaugural         do         semestre         de         2022/1         no         PPGMPE.         O         professor         Alexandro         informou         ao

Colegiado         que         estava         sendo         preparada         a         Aula         Inaugural         do         semestre         de         2022/1         no

PPGMPE,         com         realização         prevista         em         18/04/2022,         data         marcada         para         o         início         das         aulas

no         Programa.         O         docente         disse         que         estava         buscando         espaço         físico         para         ministração         da

aula,         tendo         em         vista         o         iminente         retorno         às         atividades         presenciais         no         próximo         semestre.

Alexandro         ainda         informou         que         o         planejamento         para         esta         atividade         incluiria         uma         reunião

com         as         turmas         do         Mestrado,         pela         manhã,         e         uma         palestra         com         a         professora         Denise

Meyrelles         de         Jesus,         à         tarde.         INFORME         5:         Atualização         do         currículo         Lattes.         O         professor

Alexandro         informou         ao         Colegiado         sobre         a         necessidade         de         atualização         do         currículo

Lattes         por         parte         dos         professores,         tendo         em         vista         a         proximidade         do         prazo         para         envio         das

informações         do         Relatório         Sucupira,         previsto         para         o         dia         31/03/2022.         Para         auxílio         na

coleta         destes         dados,         foi         enviado         um         formulário         online         para         preenchimento         por         parte         dos

docentes,         por         e-mail.         INFORME         6:         Envio         dos         planos         de         ensino         de         2022/1.         O         professor

Alexandro         informou         ao         Colegiado         acerca         da         necessidade         de         envio         dos         planos         de         ensino

das         disciplinas         que         serão         ministradas         no         semestre         de         2022/1.         Para         auxiliar,         o

coordenador         informou         que         será         enviado         pela         Secretaria         do         Programa         um         e-mail         para

cada         docente,         contendo         o         modelo         dos         planos         de         ensino         e         as         disciplinas         pendentes,         para

posterior         publicação         na         página         do         Programa.         INFORME         7:         Abertura         das         inscrições         do

processo         seletivo         para         alunos         regulares.         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado

acerca         da         abertura         das         inscrições         do         processo         seletivo         para         alunos         regulares         do

Mestrado         em         2022,         que         se         iniciou         no         dia         01/03/2022.         Além         disso,         o         docente         pediu         para

que         os         demais         membros         do         Colegiado         auxiliassem         na         divulgação         do         edital,

principalmente         entre         aqueles         possíveis         candidatos         pertencentes         aos         grupos         abrangidos

pela         reserva         de         vagas.         INFORME         8:         Submissão         de         projetos         ao         Edital         PaEPE         II         (apoio

administrativo).         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         ele         e         a         professora

Renata         submeteram         projetos         ao         programa         PaEPE         II,         com         vistas         à         seleção         de         alunos         para

apoio         administrativo.         Os         projetos         enviados         preveem         a         atuação         dos         bolsistas         no         apoio         ao

preenchimento         do         Relatório         Sucupira         e         no         planejamento         estratégico         e         autoavaliação         do

Programa.         INFORME         9:         Participação         na         Comissão         de         Educação         da         ALES.         O         professor

Alexandro         informou         que         ele         e         a         professora         Patrícia         Rufino         foram         à         Assembleia

Legislativa         do         Estado         do         Espírito         Santo         para         apresentar         o         PPGMPE         aos         deputados         e

demais         presentes,         a         convite         do         deputado         Bruno         Lamas,         presidente         da         referida         Comissão.

O         docente         informou         que         havia         diversas         instituições         presentes,         e         que,         além         de         uma

apresentação         geral         do         Programa,         foram         apresentadas         algumas         demandas,         principalmente

relacionadas         a         financiamento,         concessão         de         bolsas         e         licenças         para         os         discentes         do

PPGMPE.         PAUTA         1:         Apreciação         da         ata         da         1ª         reunião         ordinária         de         2022         do         PPGMPE.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)

Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Fabiano         Duarte

Valente,         Secretário(a)         do(a)         Colegiado         do         Programa         de         Pós-graduação         de         Mestrado

Profissional         em         Educação         (PPGMPE),         lavrei         a         presente         ata         que,         após         lida         e         aprovada,

vai         devidamente         assinada         pelos         presentes.         Vitória/ES,         07         de         março         de         2022.
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Alexandro Braga Vieira

(Presidente)

Andressa Mafezoni Caetano

Dania Monteiro Vieira Costa Debora Cristina de Araujo

Douglas Christian Ferrari de Melo Dulcinea Campos Silva

Eduardo Augusto Moscon Oliveira Itamar Mendes da Silva

Patricia Silveira da Silva Trazzi Regina Celi Frechiani Bitte

Renata Duarte Simoes Rosemeire dos Santos Brito

Soler Gonzalez Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni

Vitor Gomes
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