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Ata de Reunião

ATA DA 60ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPGE – UNIFAL

Ata da sexagésima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, realizada às quatorze horas do dia catorze de dezembro dois
mil e vinte, via webconferência utilizando o Google Meet (https://meet.google.com/xcq-svoz-jou domínio institucional da UNIFAL-MG), Participaram da
reunião os seguintes membros: Prof. André Luiz Sena Mariano, Profa. Dra. Cristiane Fernanda xavier, Prof. Dr. Frederico Augusto Toti, Profa. Prof. Dr.
Marcos Roberto de Faria, Prof. Dr. Paulo Romualdo Hernandes, Profa. Dra. Helena Maria dos Santos Felício. Prof. Dr. Guilherme Henrique Gomes
da Silva, Profª Drª Fabiana Oliveira, Prof. Dr. Olavo Pereira Soares, Profa. Dr. Elaine Colagrande, Prof. Dr. Celso Ferrarezi Junior Confirmando o
quorum o prof. Frederico deu início à reunião. Do primeiro ponto da pauta ao vigésimo quinto ponto da pauta houve aprovação por unanimidade. 1)
Proc. 23087.016643/2020-10 – Solicitação de Defesa Dissertação - discente Daisy Johana Fernandez Giron e Homologação da Ata de Defesa; 2) Proc.
23087.017093/2020-56 – Solicitação de Exame Qualificação da discente Lara Eliani M. B. Motta; 3) Proc. 23087.016695/2020-96 – Solicitação de Defesa
Dissertação- discente Mara Aline Oliveira; 4) Proc. 23087.017204/2020-24– Solicitação de Defesa Dissertação- discente Luana Aparecida Lourenço de Souza;
5) Proc. 23087.016710/2020-04 - Solicitação de Defesa Dissertação- discente Aaron França Teófilo; 6) Proc. 23087.017145/2020-94 – Indicação de docente
com coorientadora – Profa. Kimi Aparecida Tomizaki; 7) Proc. 23087.016086/2020-37 – Solicitação de Exame de Qualificação – discente Márcia Paula de
Souza; 8) Proc. 23087.016540/2020-50 – Solicitação de defesa Dissertação – discente Paulo Leandro de Souza e Homologação da Ata de Defesa; 9) Proc.
23087.017292/2020-64 – Solicitação de Inscrição no Estágio docente – discente Ronaldo Andre Lopes; 10) Proc. 23087.016093/2020-39 – Solicitação de
Exame de Qualificação – discente. 11) Proc. 23087.016489/2020-86 – Solicitação de defesa Dissertação – discente Walter Luis M. Silva e Homologação da Ata
de Defesa; 12) Proc. 23087.017377/2020-42 – Solicitação de defesa Dissertação – discente Claudia Godoy Brigagão; 13) Proc. 23087.017351/2020-02 –
Solicitação de Exame de Qualificação – discente Susana Bianca de Andrade; 14) Proc. 23087.017574/2020-61– Solicitação de prorrogação de prazo do Exame
de Qualificação – discente Elizangeli Fatima S. Carvalho; 15) Proc. 23087.017577/2020-03– Solicitação do Exame de Qualificação – discente Selma Shirley I.
Ramos; 16) Proc. 23087.017578/2020-40– Solicitação de Inscrição no Estágio docente – discente Anivaldo Sergio Miguel; 17) Proc. 23087.017452/2020-75 –
Relatório Final do estágio docente – discente Breno Oliveira Correia; 18) Proc. 23087.017592/2020-43– Solicitação de Inscrição no Estágio docente – discente
Marcos Vinicius de Souza; 19) Proc. 23087.017593/2020-98 – Solicitação de Inscrição no Estágio docente – discente Lilian Maria Soares; 20) Proc.
23087.017646/2020-71– Relatório Final do Estágio docente – discente Priscila Milena P. Ruella; 21) Proc. 23087.017740/2020-20– Solicitação de Exame de
Qualificação – discente Poliana Nicola; 22) Proc. 23087.017741/2020-74– Solicitação de Inscrição no Estágio docente – discente Jéssica da Silva S. Paes; 23)
Proc. 23087.017578/2020-40 - Solicitação de prorrogação de prazo do Exame de Qualificação – discente Bruno Henrique da Silva; 24) Proc.
23087.018467/2020-51 – Solicitação de cancelamento em disciplinas – discente Luiz Fernando V. Silva; 25) Proc. 23087.018653/2020-90 – Relatório Final do
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Estágio Docente – discente Jayme Dutra C. Neto. 26) Confirmação de rotina e cronograma do processo seletivo (turma 2021): após analisar o edital e o
cronograma de disciplinas o colegiado aprovou por unanimidade a planilha com disciplinas a serem ofertadas no primeiro semestre de 2021, já com ingresso da
turma de 2021. São as disciplinas de 60 horas: Estudos Curriculares (60h) Disciplinas Eletivas da Linha: Culturas, práticas e processos na Educação (Helena);
Pesquisa em Educação Disciplina Obrigatória da linha (Culturas, Práticas e processos na Educação) (Olavo Pereira Soares); Tecnologias digitais educacionais
no ensino (60h) Disciplinas Eletivas da Linha: Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias (Gabriel); Seminários de Pesquisa em Fundamentos da Educação
Disciplina Obrigatória da linha (Estudos em Educação: fundamentos, teorias pedagógicas e desenvolvimento humano) (Luís Antônio Groppo); Questões sobre
Formação e Trabalho Docente: perspectivas sociológicas (André Luiz Sena Mariano); Metodologias de pesquisa em Educação em Ciências, Matemática e
Tecnologias Disciplina Obrigatória da linha (Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias)(Frederico Augusto Toti); A sociologia figuracional de Norbert
Elias: fundamentos, usos e possibilidades na pesquisa em educação (Cristiane Fernanda Xavier). As datas e horários das disciplinas ficaram consignadas na
planilha de consulta < https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TddEcRbzfxU2w6jtTNsiRnVnGzmgaF8OEH73PhGg5XY/edit?usp=sharing>. Quanto ao edital
foram feitas ponderações sobre o formatado de agendamento via sistema Google Meet e Agenda institucional com os e-mails cadastrados pelos candidatos no
momento de envio dos pré-projetos. Além disso foi decidido pela gravação de todas as seções de prova oral neste processo seletivo e a exclusão de apresentação
escrita de um memorial por parte dos candidatos. Foi debatido a importância de informar no edital a importância da relação do projeto com a linha de pesquisa e
de preferêncfia com os temas de trabalho dos orientadores, sobre este ponto será alterado o formato no edital para atender a esta importante observação. Tais
sugestões foram aceitas e aprovadas por unanimidade pelo colegiado. 27) Informes sobre fechamento do quadriênio (2017-2020): O coordenador informou
que enviará um instrumento (questionário online) para coletar informações e para viabilizar a participação de todos os docentes na construção do documento de
política de autoavaliação do PPGE além da autoavaliação do programa que encerrará o quadriênio (2017-2020). Todos os presentes aprovaram por unanimidade
o envio do instrumento e a metodologia de coleta de informações para preparação do relatório quadrienal do PPGE. 28) Formação de comissão para
reorganização do site (a ser entregue em começo de fevereiro de 2020). O colegiado considerou por maioria absoluta que a prioridade da sua força de
trabalho no momento deve se concentrar no processo seletivo e no relatório quadrienal. Após o envio do relatório quadrienal o assunto sobre o novo site do
PPGE deve retornar à pauta de reuniões. O coordenador ponderou que a atualização trata-se de elementos estéticos e de facilidade de acesso (navegabilidade),
uma vez que as informações são mantidas atualizadas de forma permanente. Também foi aprovada pore unanimidade a ideia de construção de um FAQ do
PPGE (Frequently Asked Questions). Ficou aprovada a comissão: Guilherme, Rejane e Olavo para acompanhamento da questão do novo site e do FAQ. 29)
Avaliação sobre atenção as demandas docentes quanto aos recursos financeiros disponibilizados ao PPGE. Os docentes consideraram que dentro das
limitações do ano de 2020 em razão da Pandemia de Covid-19 as ações do PPGE foram satisfatoriamente atendidas quanto a dotação orçamentária. Foi
requerida atenção a este assunto para o próximo calendário fiscal a fim de garantir recursos para ações de publicações, traduções e revisões de textos,
principalmente voltados para periódicos uma vez que estes têm peso maior nas avaliações da CAPES, mas não havendo demandas para publicações em
periódicos o mesmo poderá ser disponibilizado para livros e capítulos de livros. Também terá prioridade as necessidades da revista vinculadas ao PPGE por
publicar seu primeiro número em 2021. Em todo caso foi lembrado que em reunião no início de 2020 foi decido que a cada ano seriam realizadas consultas
online para determinação do direcionamento dos recursos financeiros do PPGE, antes de envio de planilhas À PRPPG. Tais medidas foram aprovadas por
unanimidade. 30) Reposição da comissão de bolsas: Ficou determinado pelo colegiado que será consultado por e-mail três nomes para compor a comissão de
bolsas. 31) Composição da comissão de Estágio: A professora Elaine e professor Frederico passaram a compor a comissão de estágio do PPGE. 32) Informes
e outros assuntos. Link para acesso à formação de comissões<https://drive.google.com/file/d/1WoNcRNr3TX6qhy861GkssDm1VwsPL1Dx/view?
usp=sharing>. Processo de armazenamento e assinatura de atas: Colegiado-PPGE: 23087.005975/2020-79 . Nada mais havendo a tratar, eu Frederico Augusto
Toti, lavrei esta ata que segue assinada eletronicamente por todos os participantes, uma vez aprovada.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Augusto To�, Presidente, em 16/04/2021, às 06:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TddEcRbzfxU2w6jtTNsiRnVnGzmgaF8OEH73PhGg5XY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WoNcRNr3TX6qhy861GkssDm1VwsPL1Dx/view?usp=sharing
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Elaine Angelina Colagrande, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 08:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Celso Ferrarezi Júnior, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 10:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana de Oliveira, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 12:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Henrique Gomes da Silva, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 13:39, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Olavo Pereira Soares, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 14:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Romualdo Hernandes, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 14:54, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helena Maria dos Santos Felício, Professor do Magistério Superior, em 19/04/2021, às 08:14, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Sena Mariano, Professor do Magistério Superior, em 01/09/2021, às 16:05, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Emília Almeida da Cruz Torres, Professor do Magistério Superior, em 08/09/2021, às 04:36, conforme
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horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cris�ane Fernanda Xavier, Professor do Magistério Superior, em 01/12/2021, às 14:23, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Roberto de Faria, Professor do Magistério Superior, em 02/12/2021, às 01:05, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0498398 e o código CRC CB1CD816.

Referência: Processo nº 23087.005975/2020-79 SEI nº 0498398
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