
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         TERCEIRA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM
EDUCAÇÃO         (PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         04/04/2022.

Aos         quatro         dias         do         mês         de         abril         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         dois,         às         quinze         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Terceira         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,         Debora         Monteiro         do         Amaral,         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,         Itamar

Mendes         da         Silva,         Jair         Ronchi         Filho,         Patricia         Gomes         Rufino         Andrade,         Patricia         Silveira

da         Silva         Trazzi,         Raphael         da         Silva         Gama,         Regina         Godinho         de         Alcantara,         Renata         Duarte

Simoes,         Rosemeire         dos         Santos         Brito,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra         Frizzera         Delboni         e

Vitor         Gomes,         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Douglas         Christian         Ferrari         de         Melo,

e         com         a(s)         ausência(s)         de         Andressa         Mafezoni         Caetano,         Dulcinea         Campos         Silva,         Ines         de

Oliveira         Ramos,         Junia         Freguglia         Machado         Garcia,         Larissa         Ferreira         Rodrigues         Gomes,

Regina         Celi         Frechiani         Bitte,         Sandra         Kretli         da         Silva,         Soler         Gonzalez         e         Vilmar         José

Borges.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Licitação         dos         livros         do         PPGMPE.         O         professor

Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         foi         realizado         o         processo         de         licitação         dos         livros

autorais         que         serão         publicados         pelos         professores         do         Programa         com         os         recursos         do

PPGMPE,         que         teve         como         vencedora         a         empresa         "Encontrografia".         Em         seguida,         o

docente         sinalizou         a         necessidade         de         agendamento         de         uma         reunião         entre         os         professores         e

a         editora,         para         acertar         detalhes         sobre         os         livros,         que         têm         como         prazo         para         publicação         o

mês         de         junho.         INFORME         2:         Encerramento         das         inscrições         do         processo         seletivo         para

alunos         regulares         do         Mestrado         Profissional.         O         professor         Alexandro         informou         ao

Colegiado         que         as         inscrições         no         processo         seletivo         para         alunos         regulares         do         Mestrado

Profissional         foram         encerradas         no         dia         31/03/2022,         arrecadando         um         total         de         R$         26.700,00

(vinte         e         seis         mil         e         seiscentos         reais),         a         partir         das         563         inscrições         feitas         no         total,         levando

em         consideração         que         muitos         destes         candidatos         já         foram         eliminados         por         conta         da         falta         de

pagamento         da         taxa.         Prosseguindo,         o         docente         disse         que         deve         ser         solicitado         em         breve         o

empenho         destes         recursos         para         o         projeto         do         PPGMPE         com         a         FEST.         INFORME         3:

Editais         da         FAPES         em         aberto.         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que         há

editais         de         fomento         à         pós-graduação         da         FAPES         em         aberto,         para         financiamento         de

organização         de         eventos,         publicação         de         artigos         e         visitas         técnicas.         Para         ter         acesso         aos

documentos,         os         interessados         devem         acessar         o         site         da         FAPES.         INFORME         4:         Relatório

de         atividades         do         pós-doutorado         de         Débora         Monteiro         do         Amaral.         A         professora         Débora

Monteiro         do         Amaral         leu                  o         relatório         de         atividades         do         seu         estágio         de         pós-doutorado,

aprovado         na         3ª         reunião         extraordinária         do         Colegiado         do         PPGMPE         em         2022.         Após         a

leitura,         a         professora         recebeu         os         cumprimentos         dos         demais         membros         do         Colegiado         que         a
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parabenizaram         pelo         trabalho         desenvolvido         no         estágio         pós-doutoral.         PAUTA         1:

Apreciação         da         ata         da         2ª         reunião         ordinária         de         2022         do         PPGMPE.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         2:         Apreciação         da         ata         da         2ª         reunião         extraordinária         de         2022         do

PPGMPE.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Apreciação         da         ata         da         3ª

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

PAUTA         4:         Chamada         pública         para         credenciamento         docente         no         PPGMPE.         O         professor

Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que         a         comissão         constituída         com         a         finalidade         de

organizar         o         processo         de         credenciamento         do         PPGMPE         elaborou         uma         minuta         de         edital,

levando         em         consideração         o         número         atual         de         24         professores         permanentes,         tendo         em         vista

a         intenção         de         descredenciamento         manifestada         pelos         professores         Ines         e         Vilmar,         por

e-mail.         O         docente         indicou         que         foram         estudadas         as         demandas         do         Programa         e         a         minuta         de

edital         foi         projetada         e         lida         pelos         membros         do         Colegiado.         Em         seguida,         abriu-se         o         espaço

para         discussão.         Os         professores         Jair         e         Eduardo,         fazendo         o         uso         da         palavra,         sugeriram         a

adição         de         mais         duas         vagas,         para         candidatos         que         trabalhem         com         os         temas         da

Medicalização         da         Educação         e         da         Política         Educacional,         respectivamente.         A         professora

Débora         Araújo,         por         sua         vez,         sugeriu         a         abertura         de         mais         uma         vaga         na         área         de         Artes         e         de

uma         nova         vaga         para         docentes         que         trabalhem         temas         ligados         a         Gênero         e         Diversidade.         A

docente         Patrícia         Rufino,         em         seguida,         concordou         com         a         necessidade         de         uma         vaga         para         a

área         de         Gênero         e         acrescentou         a         possibilidade         da         abertura         de         mais         uma         vaga         para         a

Educação         do         Campo,         sugestão         que         foi         reforçada         pela         professora         Débora         Amaral.         O

professor         Alexandro,         então         alertou         ao         Colegiado         sobre         a         capacidade         do         Programa         para

gerir         um         grande         aumento         da         demanda         de         trabalho,         tendo         em         vista         contar         com         apenas         um

servidor         técnico-administrativo.         Feitas         as         sugestões,         a         nova         minuta         de         edital         foi         lida         aos

membros         do         Colegiado,         alterando-se         de         7         para         11         o         total         de         vagas,         acrescentando-se         as

áreas         de         Política         e         Gestão         Educacional,         Infância         e         Educação,         Medicalização         da

Educação         e         Educação         do         Campo.         Em         seguida,         o         edital         de         credenciamento         foi         posto         em

votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria.         PAUTA         5:         Apreciação         de         pedido         de

reconhecimento         de         diploma.         A         professora         Rosemeire         iniciou         o         ponto         dizendo         tratar-se

de         pedido         apresentado         por         Karla         Andréa         Menezes         Barreto         de         reconhecimento         de

diploma         de         Mestrado         em         Ciências         da         Educação         obtido         na         Universidade         Interamericana,

no         Paraguai.         Após         a         leitura         do         parecer,         contrário         à         solicitação         de         reconhecimento         do

diploma,         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         reconhecimento         do         diploma.         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,         04         de

abril         de         2022.

Alexandro Braga Vieira
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(Presidente)
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Dania Monteiro Vieira Costa

Debora Cristina de Araujo Debora Monteiro do Amaral

Eduardo Augusto Moscon Oliveira Itamar Mendes da Silva

Jair Ronchi Filho Patricia Gomes Rufino Andrade

Patricia Silveira da Silva Trazzi Raphael da Silva Gama

Regina Godinho de Alcantara Renata Duarte Simoes

Rosemeire dos Santos Brito Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni

Vitor Gomes
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