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CONVOCAÇÃO

Alfenas, 17 de abril de 2020.

Prezados (as) docentes,
Venho, por meio desta, convocar os membros do Colegiado do PPGE para a 54ª reunião

do Colegiado que será realizada no dia  22/04/2020 (quarta-feira), às  14 horas  na sala virtual
RNP de webconferência: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/frederico-augusto

Por ordem
a) Votação sobre a ordem de pauta (inversão entre ponto 1 e ponto 7) 
b)  Solicitação  do  coordenador  para   a  inclusão  como  terceiro  ponto  de  pauta:
“Solicitações de descredenciamentos e credenciamentos no programa (discussão a partir do
entendimento da comissão de avaliação interna, a propósito dos impactos sobre o PPGE e
encaminhamentos)”.

1) Processo: 23087.004103/2020-93 Resposta da CPG ao ofício do PPGE quanto ao recurso
do candidato Cláudio Scassiotti.

2) Sobre a aprovação no Consuni da  resolução para as Atividades Continuadas Emergenciais
(ACE) na Pós-Graduação durante o primeiro semestre letivo de 2020. (ver anexo)

3) Formação das comissões estipuladas no no novo regulamento (prazos e operacionalização ver
regulamento novo, que ainda será submetido a CPG).

4) Análise  individual  do  relatório  docente  consolidado  na  Sucupira  e  esclarecimentos  sobre
fechamento  do  quadriênio  (definição  da  metodologia  de  troca de  informações  com  a
coordenação).

5) Vínculo entre orientação, projetos e publicação (impactos para avaliação do PPGE).
6) Construção de texto coletivo sobre a autoavaliação do PPGE (exigência da área 38, definição

da metodologia de troca de informações com a coordenação).
7) Respostas ao questionário de descentralização dos recursos que estão e serão colocados

a disposição do PPGE em 2020.
8) Revista do PPGE (discussão sobre equipe, datas de início e editor(a)).
9) Formação de comissão (temporária) para atuar na reelaboração e organização da página do

PPGE.
10) Processo  23087.001729/2020-48  Credenciamento  do  professor  Marcelo  Rodrigues

Conceição.
11) Informes e outros assuntos:  comissão de bolsas e cenário de bolsas do PPGE frente a outros

programas em Educação no Brasil. Atas serão assinadas no SEI, para reuniões e bancas a
distância.  Página  da  área  38  na  CAPES  para  ciência  de  todos  e  todas
<http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/75-dav/caa3/4665-
educacao>Bancas a distância devem ser incentivadas, dentre outros.

mailto:ppgeunifal@gmail.com
http://www.unifal-mg.edu.br/ppge
http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/75-dav/caa3/4665-educacao
http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/75-dav/caa3/4665-educacao
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/frederico-augusto

