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Ata de Reunião

ATA DA 61ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPGE – UNIFAL

Ata da sexagésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, realizada às quatorze horas do dia vinte e dois de
março de dois mil e vinte e um, via webconferência utilizando o Google Meet (https://meet.google.com/xcq-svoz-jou domínio institucional da UNIFAL-MG),
Participaram da reunião os seguintes membros: Profª. Drª. Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Profa. Dra. Cristiane Fernanda xavier, Prof. Dr.
Frederico Augusto Toti, 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. Gabriel
Gerber Hornink. Prof. Dr. Celso Ferrarezi Junior, Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Conceição, Prof. Dr. Luís Antônio Groppo , Profª Drª Keila Bossolani
Kill. Confirmando o quorum o prof. Frederico deu início à reunião. Do primeiro ponto da pauta ao trigésimo quinto ponto da pauta houve aprovação por
unanimidade, bastaram verificações triviais de documentação. 1) Proc. 23087.016695/2020-96 – Homologação da Ata de Defesa - discente Mara Aline
Oliveira; 2) Proc. 23087.017204/2020-24 – Homologação da Ata de Defesa - discente Luana Aparecida Lourenço de Souza; 3) Proc. 23087.014697/2019-15–
Descredenciamento no PPGE- Profa. Vanessa Cristina Girotto Nery; 4) Proc. 23087.000059/2021-23 - Descredenciamento no PPGE – Profa. Juliana Miranda
Filgueiras; 5) Proc. 23087.001068/2021-31 – Relatório Final do Estágio Docente -discente Waldirene Maria P. Ferreira; 6) Proc. 23087.001336/2021-15 –
Relatório Final do Estágio Docente - discente Dalva Ap. Lima Volpe; 7) Proc. 23087.001412/2021-92 – Inscrição no Estágio Docente- discente Priscila M.
Mendonça; 8) Proc. 23087.001420/2021-39 – Inscrição no Estágio Docente- discente Ivanilda Cabral C. Chaves; 9) Proc. 23087.001422/2021-28 - Solicitação
de aproveitamento de créditos - discente Marcelo Cortez Visotto; 10) Proc. 23087.001683/2021-48 – Plano de Ensino para criação de nova disciplina no PPGE
– Prof. André Luiz Sena Mariano; 11) Proc. 23087.001671/2021-13 – Solicitação de alteração de orientador – discente Ricardo Nogueira Terra; 12) Proc.
23087.001681/2021-59 – Solicitação de prorrogação de prazo para defesa Dissertação – discente Laura R. P. Pamplona; 13) Proc. 23087.001698/2021-14 –
Plano de Ensino para criação de nova disciplina no PPGE – Profa. Cristiane Fernanda Xavier; 14) Proc. 23087.001802/2021-62 – Solicitação de Co-orientação
para discente Mônica Flores de Carvalho Ribeiro – Profa. Maria Eliza N. Oliveira; 15) Proc. 23087.001667/2021-55 – Solicitação de defesa Dissertação –
discente Bruno Gomes e Homologação da Ata de Defesa; 16) Proc. 23087.001888/2021-23 – Registro Inscrição no Estágio Docente - discente – Pedro G. Neto;
17) Proc. 23087.002256/2021-87 – Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Cesar Alves Silva; 18) Proc. 23087.002373/2021-41 – Solicitação de
Exame de Qualificação – discente Livia Furtado Borges; 19) Proc. 23087.019940/2020-17 – Solicitação de defesa Dissertação – discente Bruno Henrique da
Silva e Homologação da Ata de Defesa; 20) Proc. 23087.001897/2021-14 – Solicitação de Exame de Qualificação – discente Antonio Santos O. Junior; 21)
Proc. 23087.001141/2021-75 – Solicitação de Exame de Qualificação – discente Elizangeli Fatima S. Carvalho; 22) Proc. 23087.001973/2021-91 – Registro
acompanhamento da discente estrangeira – Daisy Johana F. Giron; 23) Proc. 23087.002652/2021-12 – Solicitação de Co-orientação para discente Mariana R.
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Pereira – Profa. Dra. Flávia Alves de Souza; 24) Proc. 23087.002668/2021-17 – Solicitação de prorrogação de prazo Defesa Dissertação – discente Livia
Furtado Borges; 25) Proc. 23087.002767/2021-07 - Solicitação de aproveitamento de créditos – discente Edmar Augusto S. Garcia; 26) Proc.
23087.002842/2021-21 - Solicitação de prorrogação de prazo Defesa Dissertação – discente Mariana R. Pereira. 27) Proc. 23087.002815/2021-59 - Registro
Inscrição no Estágio Docente – discente Silvana Inês S. Silva; 28) Proc. 23087.002839/2021-16 - Solicitação de Exame de Qualificação – discente Mariana
Ramos Pereira; 29) Proc. 23087.002914/2021-31 – Renovação de matrícula fora do prazo – discente Silas Paixão Mendes; 30) Proc. 23087.003467/2021-37–
Renovação de matrícula fora do prazo – discente Adila Lins Cauper; 31) Proc. 23087.003519/2021-75 - Solicitação de Exame de Qualificação – discente
Luciana Ferreira B. O. Nastrini Costa; 32) Proc. 23087.003704/2021-60- Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Mariana Silva Mancilha; 33) Proc.
23087.003735/2021-11 - Solicitação de prorrogação de prazo Defesa Dissertação – discente Edmar Augusto Semeão Garcia; 34) Proc. 23087.003783/2021-17 -
Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Mariana Teodoro Nascimento; 35) Proc. 23087.003785/2021-06- Solicitação para licença de maternidade –
discente Susana Bianca de Andrade; 36) Conclusão do processo seletivo e sugestões de aperfeiçoamento a serem registradas. Diversas sugestões para o
aperfeiçoamento do próximo processo seletivo do PPGE foram apresentadas pelos docentes e consignadas nesta ata, a saber: a) apresentação de bibliografia
atualizada por linha de pesquisa com vínculo com os orientadores, b) Carta de indicação a ser coletada pelo candidato em seu curso de graduação contendo
justificativa, c) Indicação por parte do candidato por até dois orientadores(as) seguida de justificativa vinculando orientador e pré-projeto, d) Formulário
simplificado como projeto e não projeto com tantas páginas, com avaliação Às cegas por linha de pesquisa. e) Orientação aos interessados, mediante
publicidade, de participação em grupo de pesquisa e pontuar tal participação no processo seletivo, f) Processo seletivo desconcentrado com acompanhamento de
disciplina de construção de projetos de 30 a 90 dias como parte eliminatória do processo seletivo, g) Excluir a prova oral como eliminatória, h) elevação do grau
de dificuldade e aprofundamento para êxito mínimo na prova escrita, i) Apenas fomentar a participação em grupos de pesquisa e dar-lhes visibilidade junto ao
PPGE. j) Elaboração apenas de uma prova escrita com maior rigor na indicação e cobrança de referências bibliográficas, mantendo o atual formato de projetos e
excluindo a prova oral. K) Oferta de um curso de elaboração de projetos de pesquisa aberto em formato extensionista com objetivo de dar visibilidade ao
programa e qualificar melhor os projetos (tal curso seria permanente e oferecido no Moodle) e pontuar a participação neste modelo de curso extensionista no
processo seletivo. O colegiado, apesar de ter manifestado grande apoio a proposta “K”, optou por não fechar a questão neste momento e trazê-la novamente a
partir destes pontos em reunião mais próxima do processo seletivo. O coordenador sugeriu a reunião do mês de julho e assim foi aprovado por unanimidade e
consignadas as sugestões nesta ata. O coordenador e outros membros do colegiado ainda salientaram a proibição dos docentes ajudarem diretamente a produção
de projetos de candidatos a discentes do PPGE, mas que é facultado debater de modo geral suas próprias pesquisas (do docente) com interessados antes do
lançamento dos editais a cada ano, à título de divulgação dos projetos e do trabalho do docente, tal como pode ocorrer em grupos de pesquisa públicos. 37)
Prévia do relatório quadrienal: O coordenador apresentou preocupação quanto ao formato de avaliação da CAPES que demanda alinhamentos das ações do
PPGE com o PDI (por tornar complexo e de difícil viabilização de indicadores claros e seguros). Indicou que já reuniu toda documentação necessária ao
fechamento do relatório quadrienal, apesar de carecer de algumas respostas ao questionário enviado aos docentes e que contará com a ajuda da comissão de
autoavaliação na ellaboração de um último documento faltante: política de autoavaliação e planejamento estratégico do PPGE para o próximo quadriênio (2021-
2024). O coordenador Salientou a importância do alinhamento quádruplo: Linha de pesquisa-projetos-dissertações-produtos-impactos na sociedade. Além do
alinhamento institucional geral: PDI-Metas/vocação do PPGE. O coordenador enfatizou e agradeceu antecipadamente a participação dos docentes na preparação
do relatório quadrienal do PPGE. O corpo docente presente manifestou ciência e sensibilidade aos pontos discutidos na reunião, considerando que a CAPES tem
avançado rumo a uma avaliação qualitativa, multidimensional e com alinhamento internacional. 38) Recepção da turma 2021 e matrícula: Ficou aprovado por
unanimidade a proposta de que na primeira semana de maio (antes do início das aulas da pós-graduação que decidiu-se por unanimidade, alinhar com as datas
de graduação), será realizada uma reunião com a turma ingressante com objetivo de oferecer instruções gerais do PPGE, oportunizar confraternização mesmo
que remota, esclarecer dúvidas. A data provável será 12 de maio de 2021 (sujeita a pequena mudança). 39) Turmas de alunos não regulares: Foi aprovado por
unanimidade a recepção de candidatos a alunos não regulares por meio de sistema de inscrição online. Observou-se se seque-se as normativas para seleção dos
candidatos pelos professores, sendo vetada participação de alunos não regulares em disciplinas obrigatórias e também a participação em mais de uma disciplina
por semestre para alunos não regulares. O coordenador providenciará o formulário online e a apuração das fichas de inscrições 40) Disciplinas e formatos para
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1/2021: As disciplinas aprovadas na sexagésima reunião ordinária foram confirmadas pelo colegiado e o coordenador solicitou atenção ao envio de planos de
ensino com objetivo de manter o banco de dados do DRGCA atualizado e apto a emissão de documentos de direito do aluno. A secretaria deverá registrar tais
planos de ensino caso o sistema acadêmico não esteja apto a recebê-los diretamente do docente. O colegiado manifestou ciência e apoio a tal medida. 41)
Relatórios de pedidos de credenciamento da Comissão de Autoavaliação: a Comissão de autoavaliação do PPGE analisou a presentou relatório desfavorável
ao credenciamento dos pedidos realizados pelos professores e professoras: Prof. Dr. Ítalo Oscar Riccardi León, Profa. Dra. Rosângela Rodrigues Borges,
Profa. Dra. Ana Cristina Gonçalves de Abreu Souza, Prof. Dr. Robson Santos de Carvalho. O Comissão apresentou relatório detalhado que será
encaminhado pela coordenação juntamente com a certidão de ata aos docentes, via processo no SEI. A comissão destacou que os mínimos para credenciamento
atualmente vigentes para o quadriênio devem pautar-se no avanço do PPGE frente as avaliações da CAPES (documento vigente da área 38, acima de seu
regulamento interno, naquele momento em transição no final de 2020, visando o benefício do PPGE) e por isso justifica-se o não credenciamento neste
momento. O colegiado do PPGE aproveitou o ensejo para manifestar o desejo de que os referidos docentes atendam aos critérios de credenciamento o quantos
antes e venham a integrar o corpo docente permanente do PPGE em breve, agradecendo o interesse em juntar-se ao nosso corpo docente. Tal mensagem foi
aprovada por unanimidade. Informes e outros assuntos: 1) Link para acesso à formação de
comissões<https://drive.google.com/file/d/1WoNcRNr3TX6qhy861GkssDm1VwsPL1Dx/view?usp=sharing>. 2) sugestão da professora Fabiana sugeriu a
comissão de autoavaliação que reveja os critérios de credenciamento e recredenciamento tendo em vista as mudanças de extrato do Qualis da CAPES, com e
que seja oferecida ao colegiado proposta para admissão de publicações de docentes junto com discentes em revistas B3 e B4. A comissão admitiu essa
dificuldade e avaliará melhor tal situação na oportunidade do resultado do Qualis de programas (avaliação quadrienal) prevista para final de 2021. 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 07:21, 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 Elaine Angelina Colagrande, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 08:22, 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 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 Maria Emília Almeida da Cruz Torres, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 12:02, 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 12:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://drive.google.com/file/d/1WoNcRNr3TX6qhy861GkssDm1VwsPL1Dx/view?usp=sharing
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 14:55, 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 Luis Antônio Groppo, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 16:12, 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 08:15, 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 Gabriel Gerber Hornink, Professor do Magistério Superior, em 19/04/2021, às 10:39, 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 Keila Bossolani Kiill, Professor do Magistério Superior, em 19/04/2021, às 13:42, 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 Marcelo Rodrigues Conceição, Professor do Magistério Superior, em 24/04/2021, às 09:17, 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 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 01:06, conforme horário oficial
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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 0498402 e o código CRC 547DA33C.

Referência: Processo nº 23087.005975/2020-79 SEI nº 0498402
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