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Ata de Reunião

ATA DA 62ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPGE – UNIFAL

Ata da sexagésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, iniciada às quatorze horas do dia vinte e um de junho
de dois mil e vinte e um, via webconferência utilizando o Google Meet (https://meet.google.com/ksr-ibhs-aij domínio institucional da UNIFAL-MG),
Participaram da reunião os seguintes membros: 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. Luís Antônio Groppo e Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Conceição. Confirmando o quorum o prof. Frederico deu início à reunião. Do primeiro ponto da
pauta ao quadragésimo quinto ponto da pauta houve aprovação por unanimidade, bastaram verificações triviais de documentação. 1) Proc.
23087.004523/2021-51 – Solicitação de prorrogação de prazo para Defesa Dissertação - discente Poliana Nicola; 2) Proc. 23087.004569/2021-70 – Registro do
Relatório Final do Estágio Docente - discente Douglas Franco Bortone; 3) Proc. 23087.004672/2021-10 – Solicitação de prorrogação de prazo para Defesa
Dissertação – discente Antonio Santos O. Junior; 4) Proc. 23087.004790/2021-28 - Solicitação de prorrogação de prazo para Defesa Dissertação – discente
Leonardo L. Freitas; 5) Proc. 23087.004791/2021-72 – Solicitação de prorrogação de prazo para Defesa Dissertação - discente Selma Shirlei I. Ramos; 6) Proc.
23087.004793/2021-61 – Solicitação de prorrogação de prazo para Defesa Dissertação - discente Elizangeli Fatima S. Carvalho; 7) Proc. 23087.004802/2021-14
– Inscrição no Estágio Docente- discente Marcela Fernandes da Silva; 8) Proc. 23087.004103/2021-74 Solicitação do Exame de Qualificação, aprovado ad
referendum - discente Jayme Dutra C. Neto; 9) Proc. 23087.004919/2021-06 – Inscrição no Estágio Docente - discente Maria Francielle Morais; 10) Proc.
23087.004967/2021-96 – Registro do Relatório Final no Estágio docente – discente Jessica S. Souza Paes; 11) Proc. 23087.005099/2021-61 – Inscrição no
Estágio docente – discente Jorge Hideo Yamamoto; 12) Proc. 23087.005106/2021-25 – Inscrição no Estágio docente – discente Julia Brazil de Almeida; 13)
Proc. 23087.005197/2021-07 – Dispensa no Estágio docente – discente Larisse Silva de Souza; 14) Proc. 23087.005227/2021-77 – Registro Inscrição no
Estágio docente – discente Heverton Soares; 15) Proc. 23087.005276/2021-18 – Registro Inscrição no Estágio docente – discente Jefferson M. Rio Branco; 16)
Proc. 23087.005362/2021-12 – Registro Inscrição no Estágio Docente - discente Suellen D. Kler; 17) Proc. 23087.005364/2021-10 – Registro Relatório Final
no Estágio Docente – discente Lilian Maria Soares; 18) Proc. 23087.005525/2021-67 – Registro Relatório Final no Estágio Docente – discente Ivanilda Cabral
C. Chaves; 19) Proc. 23087.005469/2021-61 – Solicitação de prorrogação de prazo para defesa Dissertação – discente Lara Eliani M. B.Motta; 20) Proc.
23087.004466/2021-18 – Solicitação de Exame de Qualificação aprovado ad referendum– discente Dalva Aparecida L. Volpe; 21) Proc. 23087.005864/2021-43
– Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Tatiane dos Reis S. G. Brazier; 22) Proc. 23087.005845/2021-17 – Registro Inscrição no Estágio Docente –
discente Jhonatan Zati; 23) Proc. 23087.004370/2021-41 – Solicitação do Exame de Qualificação aprovado ad referendum – discente Jair Silva Sobrinho; 24)
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Proc. 23087.005997/2021-10 – Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Luiz Fernando V. Silva; 25) Proc. 23087.005105/2021-81 - Registro Inscrição
no Estágio Docente – discente Lize Lopes S. Silva; 26) Proc. 23087.006123/2021-80 - Solicitação de prorrogação de prazo Defesa Dissertação – discente
Márcia de Paula Souza; 27) Proc. 23087.006256/2021-56 - Registro Relatório Final no Estágio Docente – discente Silvana Inês S. Silva; 28) Proc.
23087.006427/2021-47 - Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Juliana de Souza C. Mariano; 29) Proc. 23087.006768/2021-12 – Registro Relatório
Final no Estágio Docente – discente Cesar Alves da Silva; 30) Proc. 23087.006763/2021-90 – Registro Relatório Final no Estágio Docente – discente Marcos
Vinicius de Souza; 31) Proc. 23087.007012/2021-91 - Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Monica Flores C. Ribeiro; 32) Proc.
23087.007251/2021-41 - Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Brissia Marques Gomes; 33) Proc. 23087.006887/2021-75 - Solicitação do Exame de
Qualificação, aprovado ad referendum – discente Cesar Alves da Silva; (novo agendamento). 34) Proc. 23087.007375/2021-26 – Cancelamento de inscrição em
disciplina – discente Lize Lopes S. Silva; 35) Proc. 23087.007430/2021-88 - Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Edson Aparecido S. Junior; 36)
Proc. 23087.007780/2021-44 – Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Leandra Borges Polita; 37) Proc. 23087.004588/2021-04 - Solicitação do
Exame de Qualificação, aprovado ad referendum – discente Waldirene Maria P. Ferreira; 38) Proc. 23087.008038/2021-56 – Registro Inscrição no Estágio
Docente – discente Silas Paixão Mendes; 39) Proc. 23087.007992/2021-21 - Solicitação da prorrogação de prazo para Defesa – discente Bruna Lorena Z. Lima
Barbosa; 40) Proc. 23087.008069/2021-15 – Registro de Dispensa no Estágio Docente – discente Joice de Paiva; 41) Proc. 23087.008398/2021-58 – Solicitação
de Defesa Dissertação – discente Edmar Augusto Semeão Garcia; 42) Proc. 23087.008864/2021-03 – Solicitação de Defesa Dissertação – discente Juliana
Pereira Zorzin Silva; 43) Proc. 23087.008938/2021-01– Solicitação de Defesa Dissertação – discente Marcia de Paula Souza; 44) Proc. 23087.008942/2021-61
– Registro Inscrição no Estágio Docente – discente Amanda Nunes de Souza; 45) Proc. 23087.008943/2021-14 – Registro de Dispensa no Estágio Docente –
discente Denis Paiva Ramos; 46) Breve relato sobre a avaliação quadrienal e agendamento de reunião extraordinária para análise e planejamento: prof.
Frederico informou que foi enviado a primeira parte do relatório quadrienal, faltando apenas a parte dos destaques das produções já cadastradas nos anos de
2017, 2018, 2019 e 2020. Informou que ao completar esta última etapa, a comissão de autoavaliação organizará um seminário para apresentação e detalhamento
do planejamento para o quadriênio 2021-2024). Destacou que ao completar as etapas do relatório o mesmo constituiu-se um material com anexos que subsidiará
importantes análises que balizarão tanto a avaliação da CAPES quanto o planejamento estratégico do PPGE. Destacou pontos que continuam sendo sensíveis
tais como: i) existência de vínculo docente com projeto de pesquisa vigente e informado ao PPGE; ii) importância do acompanhamento do egresso por 5 anos e
seu vínculo profissional com a área de Educação. iii) a produção bibliográfica em coautoria com orientador e alinhado com linha de pesquisa, projeto e
vinculado a dissertação. iv) Informação e atualização das informações de discentes e egresso (até 5 anos após a diplomação). v) Site contem tudo, mas a
navegabilidade pode ser melhorada. vi) Necessidade de novos protocolos na gestão da informação que é exigida na avaliação quadrienal, uma vez que o CV
Lattes não tem sido suficiente. vii) Necessidade permanente de buscar alinhamento temático entre linhas, disciplinas (através de seus planos), temáticas,
projetos, linhas, dissertação e produção, observando impacto na sociedade, inserção do egresso, existência de grupos de pesquisa. viii) Sugestão provisória da
coordenação: manter as disciplinas metodológicas das linhas organizadas separadamente para tratar do geral e das especificidades (garantir especificidades das
linhas). ix) Criar novas disciplinas (ou atividades) integradoras do grupo todo ou pelo menos um seminário online permanente com agenda bimestral ou
trimestral, sobre os temas das pesquisas e projetos em andamento. x) Futura discussão da opção de defesa por multipapers. xi) Geração de protocolo de
preenchimento da plataforma sucupira para a secretaria, inclusive campos relativos aos alinhamentos temáticos e vínculo com projetos e dissertações
defendidas; xii) Elaboração de FAQ para comunidade. xiii) Manutenção da exigência de submissão de paper para defesa, entretanto exigindo no momento da
solicitação do título (ganhando-se assim algum prazo adicional). xiv) Debater a possibilidade de adoção de sanções legais e proporcionais contra egressos que
não atualizarem suas situações profissionais e acadêmicas junto ao PPGE ou ao CV Lattes nos cinco (5) anos após a diplomação (verificar com comitê de ética)
e assessoria jurídica. xv) Aperfeiçoamento de avaliação externa anual com visitação de integrantes experientes da comunidade de pesquisadores em Educação.
xvi) Aplicar regulamento antes da avaliação externa – a saber: a entrevista acompanhamento docente individualm, componente de solidariedade do grupo e de
identificação de dificuldades para apoio, fomento e ações conjuntas, maior exatidão no preenchimento do CV Lattes e Plataforma Sucupira. xvi) Regulamentar
os limites para reingresso em caso de desistes (expandir o tempo e não aproveitar crédito, atividades etc). Professor Groppo perguntou sobre quanto o PPGE está
longe do objetivo de atingir 100% de alinhamento temático entre projeto, dissertação e produção bibliográfica, o coordenador respondeu que estima que o PPGE
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tenha atingido 50% à 60%, mas em alguns segmentos o alinhamento é menor e precisa ser melhorado para enquadramento em um “quartil” mais favorável à
melhorias da avaliação do PPGE. Especificamente é necessário melhorar a informação introduzida na Plataforma Sucupira e isto, segundo o coordenador
Frederico depende de preenchimento preciso e atualizado (antes das coletas anuais) do CV Lattes de docentes, discentes, além de informações adicionais
coletadas na secretaria e complementada por instrumentos de autoavaliação que precisam ser anualmente respondidos por docentes, discentes e egressos. xvii)
As mudanças devem convergir com a formularização eletrônica e organização de planilhas eletrônicas e não documentação impressa, criação de sistemas devido
ao seu quantitativo de processos e discentes com reduzida equipe com sobrecarga de docentes em comissões, coordenação e deficit de uma secretária em regime
de 40 horas semanais. xviii) sugestão de reunião mensal das comissões do PPGE, quando houver demanda de pauta e sem demanda de pauta com estudos para
sugestões de aperfeiçoamentos em suas respectivos segmentos. xix) há percentual elevado de projetos docentes sem discentes vinculados, no PPGE. O Professor
Celso Ferrarezi Junior destacou um dilema ao PPGE: atender aos padrões da CAPES para se chegar a notas 5, 6 e 7 ou atender demandas locais, que muitas
vezes estão em antagonismo com as expectativas para nota elevadas para o PPGE. Professor Frederico informou que acredita haver estratégias (conforme
divulgado pela coordenação da área 38) de conciliar tais segmentos e que buscará os detalhes desta estratégia para apresentar na ocasião do seminário de análise
de resultados. 47) Aprovação ad referendum do planejamento da verba proveniente da descentralização de recurso da UNIFAL-MG. (total de R$
15000,00); sendo R$ 5.800,00 339039 - Serviços de 3º PJ e 339093 – R$ 5000,00 Reembolso. R$ 4200,00 caso necessário composição salarial de carga horária
40 horas da secretária (despesa revertida pela PRPPG em final de junho). Novo prazo foi dado para planejamento geral para uso dos recursos. A deliberação
sobre planejamento e uso das verbas do PPGE em geral considerou as respostas ao formulário eletrônico - Lime Survey até 21/06/2021), o planejamento foi
referendado. 48) Política de ações afirmativas do PPGE (deliberação sobre o encaminhamento: PPGE lança sua política de Ações Afirmativas em 2021
ou aguarda intervenção anunciada pela PRPPG)? Foi aprovado por unanimidade que o PPGE lance sua política de ações afirmativas o quanto antes, criando
os documentos e procedimento necessários para sua viabilização. A Profa. Fabiana, Prof. Frederico e Prof. André comporão a comissão, consultarão também
prof. Natalino, prof. Guilherme e Prof. Anivaldo além de alunos do PPGE que trabalham com ações afirmativas e farão uma proposta em 90 dias incluindo o
máximo de ações no PPGE, considerando as experiências de editais da UNIFAL-MG, outras IES, do NEABI e DIVRGES. Prof. Frederico e Prof. Groppo
informaram que as políticas de ação afirmativas serão em breve uma política da PRPPG, mas o PPGE deve avançar no seu plano, antecipando-se. Informes e
outros assunto: calendário de avaliação: talvez o resultado da avaliação quadrienal não saia em 2021. Distribuição de processos para comissões: parecer padrão
para secretaria e a secretaria insere no SEI. Lembrete para envio do planos de ensino do atual semestre. O link para oferta de disciplinas 2/2021 será
disponibilizado antes da próxima reunião, e em breve serão solicitados aos docentes a inserção dos planos das disciplinas. Link para acesso às comissões do
PPGE <https://drive.google.com/file/d/1WoNcRNr3TX6qhy861GkssDm1VwsPL1Dx/view?usp=sharing>; Localização no SEI das atas das reuniões:
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 considerada aprovada.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Augusto To�, Presidente, em 31/08/2021, às 18:46, 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 31/08/2021, às 19:14, 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 Luis Antônio Groppo, Professor do Magistério Superior, em 01/09/2021, às 07:40, 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
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Documento assinado eletronicamente por Elaine Angelina Colagrande, Professor do Magistério Superior, em 01/09/2021, às 08:50, 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 01/09/2021, às 09:19, 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 Olavo Pereira Soares, Professor do Magistério Superior, em 01/09/2021, às 14:40, 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 01/09/2021, às 17:05, 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 Helena Maria dos Santos Felício, Professor do Magistério Superior, em 02/09/2021, às 11:49, 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 02/09/2021, às 13:21, 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 Celso Ferrarezi Júnior, Professor do Magistério Superior, em 02/09/2021, às 17:08, 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 04:39, 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 Fabiana de Oliveira, Professor do Magistério Superior, em 21/09/2021, às 13:28, conforme horário oficial de
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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 14:24, 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
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 0585616 e o código CRC B43D0FBF.

Referência: Processo nº 23087.005975/2020-79 SEI nº 0585616
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