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CONVOCAÇÃO

Alfenas, 04 de novembro de 
2019.

Prezados (as) docentes,
Venho,  por  meio  desta,  convocar  os  membros  do  Colegiado  do  PPGE para  a  51ª

reunião do Colegiado que será realizada no dia 06/12/2019 (terça-feira), às 14 horas na sala
R-107, para discutir os seguintes assuntos:

----------------------------------------------Parte A-----------------------------------------------------------------------
1) Informação: Ata da 50ª reunião será aprovada na próxima reunião (52ª);
2) Aproveitamentos de créditos: 23087.022952/2019-95 – Luciana Ferreira Barcelona Oliveira 
Nastrini da costa;

3) Solicitação de defesa de dissertação 23087.022574/2019-40 Matheus Barbosa Ribeiro;

4) Solicitação de defesa de dissertação 23087.021607/2019-34 Sandra Maria da Silva ;

5) Solicitação do Exame de qualificação 23087.021168/2019-60 Carolina de Cassia Araujo;

6) Solicitação de trancamento de matrícula 23087.019652/2019-29 Pedro Henrique Mesquita 
Silvério.

--------------------------------------Parte B--------------------------------------------------------------------

1) Pedido de credenciamento  para a  Pós-Graduação em Educação. Prof.Dr.  Marta  Gouvea.
Processo 23087.023405/2019-27.

2) De que forma as linhas preferem os encaminhamentos da CPA, contabilidade da linha ou
infividualmente,  dos  representantes  das  três  linhas  que  deverão  agendar  uniões  ou  usar
comunicação instantâne aou e-mail?

3) Apresentação  do  relatório  CPA e  deliberação  sobre  os  possíveis  cenários,  impactos  no
processo seletivo e outros.

4) Análise e elementos de linhas e grupos de pesquisa do PPGE
5) Definição  de  calendário  para  2020  para  reuniões  do  colegiado,  reuniões  dos  editores

associados da revista e reuniões CPA.
6) Mudança  na  disciplina  de  orientação  (conformação)  passar  a  disciplina  de  Estudos  e

Produções em Educação  continua como a eliminação de pré-requisitios, podendo o aluno
cursar até 4 ao mesmo tempo.(?).

7) Informações sobre andamento da  criação da Revista do PPGE
8) Encargos docentes em disciplinas para o primeiro semestre de 2020 (ver anexo  conferir)
9) Contribuições para vídeo institucional (3 minutos) com os programas de pós-graduação. (até

dia 14/120 sala C-2010 ( Santa Clara) as 14h.
10) Solicitações para coletas na Plataforma Sucupira e Plataforma Lattes.  Agendamentos com

docentes  para elevar  a precisão das nossas informações,  em fevereiro  ,  caso necessário e
Contato  docente  durantes  a  segunda  quinzena  de  janeiro  caso  necessário  com perguntas
pontuais para preenchimento correto da plataforma n Sucupira.
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11) Formação da equipe da revistado PPGE.
12) Definição de calendário para 2020 para reuniões do  colegiado, reuniões dos editores

associados da revista, reuniões CPA, ingresso de processos no SEI para apreciação em
próximas reunião (ou deixar fluxo contínuo e utilizar ad referendum?) e reunião individual
para ajustes no Lattes.

13) Definição de informações básicas para novo site do programa (migração para wordPress)

14) Retorno sobre o questionário sobre as linhas e estrutura das disciplinas do programa. Link:
<https://forms.gle/kQfagUMcVfDguxmE9>

15) Contribuições do Prof. Sanfelice I: Sobre as linhas e grupos de pesquisa.
16) Tentativa de convênio institucional com UESB ou UFLA

Atenciosamente

Prof.  Dr Frederico Augusto Toti
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação

(PPGE/UNIFAL-MG)


