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ATA         DA         NONA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         COLEGIADO         DO         PROGRAMA
DE         PÓS-GRADUAÇÃO         DE         MESTRADO         PROFISSIONAL         EM         EDUCAÇÃO
(PPGMPE)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,
REALIZADA         EM         04/10/2021.

Aos         quatro         dias         do         mês         de         outubro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         quinze         horas         e

zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         a         Nona         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,         Douglas         Christian         Ferrari         de         Melo,         Dulcinea         Campos         Silva,         Eduardo

Augusto         Moscon         Oliveira,         Ines         de         Oliveira         Ramos,         Itamar         Mendes         da         Silva,         Jair         Ronchi

Filho,         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         Celi         Frechiani         Bitte,

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

Gonzalez,         Tania         Mara         Zanotti         Guerra         Frizzera         Delboni,         Vilmar         Jose         Borges         e         Vitor

Gomes,         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Debora         Cristina         de         Araujo         e         Rosemeire

dos         Santos         Brito,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Debora         Monteiro         do         Amaral         e         Valter

Martins         Giovedi.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)

Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Avaliação         dos         Programas         de

Pós-graduação         pela         Capes.         O         professor         Alexandro         fez         a         leitura         de         um         documento

elaborado         pela         coordenação         para         informar         os         demais         membros         do         Colegiado         a         respeito

da         situação         da         avaliação         quadrienal         da         Capes         de         2017-2020         que,         por         ora,         está         suspensa

por         determinação         judicial.         Após         a         leitura         do         documento,         o         professor         Itamar         pontuou

que,         apesar         de         defender         a         retomada         do         processo         avaliativo,         acredita         que         este         não         está

isento         de         críticas,         em         especial         no         tocante         à         transparência         e         ao         estabelecimento         de

critérios         claros         para         sua         realização.         O         professor         Jair,         em         seguida,         teceu         críticas         ao

Governo         Federal,         apontando         que         foram         adotadas         posturas         anticientíficas         desde         seu

início,         ao         passo         que         questionou         as         estratégias         de         enfrentamento         que         seriam         tomadas         em

defesa         da         Educação         no         país.         INFORME         2:         Criação         e         supressão         de         disciplinas         no

currículo         do         PPGMPE.         O         professor         Alexandro         informou         ao         Colegiado         que,         conforme

deliberado         na         última         reunião         ordinária,         foi         criada         a         disciplina         "Tópicos         em         Educação",

que         está         apta         a         ser         ofertada         a         partir         do         próximo         período         letivo,         e         finalizada         a         disciplina

"Criatividade         na         educação         (ou)         Solução         criativa         de         problemas".         Em         seguida,         o         professor

Itamar         questionou         se         poderia         ser         feita         a         oferta         desta         disciplina         sob         mais         de         um         subtítulo

em         um         mesmo         período,         ao         passo         que         o         professor         Alexandro         o         respondeu         positivamente.

INFORME         3:         Seção         de         "Agradecimentos"         nos         textos         das         dissertações.         O         professor

Itamar         expôs         ao         Colegiado         sua         opinião         de         que         é         importante         destacar         o         caráter

acadêmico         do         texto         da         dissertação,         o         que,         em         sua         opinião,         deveria         incluir         também         a

seção         de         "Agradecimentos".         Segundo         o         professor,         este         caráter         se         perde         em         função         da
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excessiva         liberdade         para         os         agradecimentos,         e         indicou         que,         caso         fosse         da         vontade         do

grupo,         este         ponto         poderia         ser         abordado         na         pauta         de         uma         futura         reunião         de         Colegiado.

INFORME         4:         Checagem         antiplágio         dos         trabalhos         finais.         O         professor         Alexandro

informou         que         a         professora         Cleyde         sugeriu         por         e-mail         uma         discussão         a         respeito         da

adoção         de         um         procedimento         de         checagem         dos         trabalhos         finais         em         softwares         antiplágio.

O         professor,         então,         sugeriu         que         os         professores         que         ainda         não         possuem         tal         prática

aconselhem         seus         orientandos         a         checar         seus         trabalhos.         Foi         apontado,         ainda,         que         esta

questão         pode         voltar         como         pauta         de         uma         futura         reunião,         caso         o         Colegiado         assim         julgue

necessário.         INFORME         5:         Repasses         da         primeira         reunião         da         comissão         de         utilização         dos

recursos         do         PPGMPE         com         produções         bibliográficas.         O         professor         Alexandro         informou

ao         Colegiado         que         a         comissão         vem         se         reunindo         e         tem         concentrado         seus         esforços         na

elaboração         de         uma         minuta         de         edital,         que         deverá         ser         socializada         em         breve,         para         que,

então,         sejam         definidos         os         primeiros         professores         a         serem         contemplados         com         a         publicação

de         livros.         Segundo         o         professor,         a         ideia         é         fazer         um         cronograma         para         atender         a         todos         os

docentes         do         Programa         gradativamente,         priorizando         publicações         que         ocorram         em

conjunto         com         orientandos.         Em         seguida,         a         professora         Sandra,         membro         da         comissão,

pediu         a         palavra         para         dizer         que         as         reuniões         estão         abertas         para         todos         os         membros         do

Colegiado         que         quiserem         participar.         Após,         a         professora         Patrícia         Rufino         perguntou         se         a

utilização         dos         recursos         será         planejada         com         vistas         à         avaliação         quadrienal.         Em         resposta,         o

professor         Alexandro         disse         que,         a         princípio,         sim,         mas         que         há         possibilidade         de         mudanças

em         função         das         incertezas         na         avaliação         da         Capes,         e         continuou         dizendo         que         o         objetivo         da

comissão         é         criar         critérios         para         utilização         dos         recursos         dentro         do         Programa,         e         não         avaliar

os         livros,         o         que         seria         tarefa         das         editoras,         em         outro         momento.         PAUTA         1:         Apreciação         da

ata         da         8ª         reunião         ordinária         de         2021         do         PPGMPE.         O         professor         Itamar         sugeriu         que         a         ata

fosse         alterada         em         função         da         mudança         no         título         da         dissertação         de         uma         estudante,         Natieli

Dalleprane         Berger,         cuja         banca         foi         aprovada         na         reunião         em         questão.         Em         resposta,         o

professor         Alexandro         explicou         que,         como         a         ata         é         datada         anteriormente         à         realização         da

defesa,         o         título         deve         permanecer         como         está         na         ata,         inclusive         para         que         haja         registro         de

como         era         o         título         sugerido         antes         da         alteração.         O         professor         Itamar,         então,         concordou         com

a         permanência         da         ata         da         maneira         apresentada.         Em         votação,         a         apreciação         da         ata.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Apreciação         da         ata         da         7ª         reunião

extraordinária         de         2021         do         PPGMPE.         O         professor         Itamar         sugeriu         contextualizar,         no

texto,         o         ponto         de         pauta         votado         na         reunião,         retomando         o         fato         de         que         se         trata         de         ponto

retirado         de         reunião         anterior         por         solicitação,         em         função         da         necessidade         de         adequações         no

procedimento         adotado,         para         que         se         moldasse         ao         que         prescreve         o         Regimento         Interno         do

PPGMPE.         O         professor         Alexandro,         então,         acatou         a         sugestão         do         professor         Itamar,

perguntando         ao         Colegiado         se         havia         a         necessidade         de         reapreciação         desta         ata         em         reunião

futura.         Foi         sugerido,         então,         que         a         ata         fosse         apreciada         na         presente         reunião,         apenas         com

indicação         em         ata         de         que         seriam         feitas         as         alterações         sugeridas         pelo         professor         Itamar.         Em

votação,         a         ata         com         com         acréscimos         sugeridos         pelo         professor         Itamar.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Homologação         do         ad         referendum         que

ampliou         o         prazo         para         a         defesa         de         Júlio         César         Alves         dos         Santos.         O         professor         Alexandro

iniciou         o         ponto         informando         que,         em         função         de         uma         incompatibilidade         de         agenda         entre
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os         membros         da         banca,         a         professora         Renata         solicitou         que         a         banca         de         seu         orientando         Júlio

César         Alves         dos         Santos         fosse         remarcada         para         o         dia         14/10/2021.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         4:         Homologação         do         ad         referendum         que         ampliou         o         prazo         para

a         defesa         de         Arlete         Pereira.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         informando         que         foi

feito         um         levantamento         das         pendências         dos         estudantes         prestes         a         defender         suas

dissertações         e         que,         neste         momento,         foi         constatada         a         necessidade         de         cumprimento         de         um

crédito         pela         discente         Arlete         Pereira,         referente         à         apresentação         de         trabalho         em         evento.         Em

seguida,         o         professor         Eduardo,         orientador         da         aluna,         informou         ao         Colegiado         que         a

estudante         estava         com         duas         apresentações         de         trabalho         aprovadas         para         ocorrer         no         mês         de

outubro.         Entretanto,         para         regularizar         a         situação         da         aluna,         seria         necessário         o         adiamento

de         sua         defesa         para         o         dia         20/10/2021.         A         seguir,         o         ponto         de         pauta         foi         posto         em         regime         de

votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Credenciamento,

recredenciamento         e         descredenciamento         de         docentes.         O         professor         Alexandro         iniciou         o

ponto         expondo         a         necessidade         de         retomada         dos         trabalhos         da         comissão         formada         para         este

fim,         tendo         em         vista         o         início         de         um         novo         ciclo         quadrienal,         opinião         reforçada         pelo

professor         Douglas         em         sua         fala.         Em         seguida,         o         professor         Alexandro         sugeriu         que         os

trabalhos         fossem         retomados         pelos         mesmos         professores,         quais         sejam,         Alexandro,

Mariangela,         Renata,         Soler         e         Tania.         Logo         após,         procedeu-se         a         votação         destes         nomes.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Projeto         de         acompanhamento         de

alunos         cotistas.         O         professor         Alexandro         iniciou         o         ponto         dizendo         que         há         a         necessidade         de

amadurecer         os         processos         de         reserva         de         vagas         na         pós-graduação.         Nesse         sentido,         afirmou

a         necessidade         de         se         realizar         um         planejamento         tendo         em         vista         o         processo         seletivo         para

alunos         regulares         que         ocorrerá         em         2022.         Após,         a         professora         Patrícia         Rufino         apresentou         o

projeto         de         acompanhamento         de         alunos         cotistas         encaminhado         por         e-mail         ao         Colegiado,

destacando         a         necessidade         de         que         se         faça         reuniões         periódicas         com         os         estudantes

ingressantes         por         reserva         de         vagas.         Com         a         palavra,         a         professora         Sandra         destacou         a

necessidade         de         um         espaço         permanente         de         escuta         para         alunos         de         forma         geral,         e         afirmou

que         acha         importante         a         participação         dos         professores         que         estão         recebendo         os         alunos

cotistas.         Em         resposta,         a         professora         Patrícia         Rufino         disse         que         não         vê         isso         como         uma

condição         a         priori,         para         que         o         processo         flua         da         melhor         maneira         possível,         sem         obrigação.

Pontuou,         ainda,         que         a         ideia         é         que         seja         uma         comissão         móvel.         O         professor         Douglas

elogiou         a         proposta         e         se         pôs         à         disposição         para         ser         parte         da         comissão         como         membro

suplente,         sugerindo         também         que         a         comissão         faça         uma         formação         interna         ao         Programa.

Por         sua         vez,         o         professor         Jair         elogiou         a         proposta         e         destacou         a         importância         de         que         os

orientadores         que         estão         trabalhando         com         alunos         cotistas         sejam         transversalizados         pelo

debate         como         um         princípio         formativo         permanente         no         Programa,         e         não         apenas         na

participação         pontual         em         uma         formação.         Por         fim,         o         professor         Alexandro         encaminhou

que,         na         próxima         reunião,         a         professora         Patrícia         Rufino         promova         uma         conversa         para         dar

início         a         um         processo         formativo         a         respeito         da         reserva         de         vagas.         Propôs-se,         então,         a

formação         da         comissão,         com         a         participação         dos         professores         que         têm         orientandos

ingressantes         pela         reserva         de         vagas         do         último         processo         seletivo,         quais         sejam,         Cleyde,

Débora         Araújo,         Douglas,         Patrícia         Rufino,         Renata,         Rosemeire,         Sandra         e         Soler.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente
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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         outubro         de         2021.

Alexandro Braga Vieira

(Presidente)

Andressa Mafezoni Caetano

Dania Monteiro Vieira Costa Douglas Christian Ferrari de Melo

Dulcinea Campos Silva Eduardo Augusto Moscon Oliveira

Ines de Oliveira Ramos Itamar Mendes da Silva

Jair Ronchi Filho 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
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Regina Celi Frechiani Bitte Regina Godinho de Alcantara

Renata Duarte Simoes Sandra Kretli da Silva

Soler Gonzalez Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni

Vilmar Jose Borges Vitor Gomes
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