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ATA DA 1ª REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL, DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PPGEEDUC, 2 

DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS NATURAIS E DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 3 

ESPÍRITO SANTO, REALIZADA VIA WEB CONFERÊNCIA NO DIA TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E 4 

VINTE UM (13/04/2021), ÀS QUATORZE HORAS E CINCO MINUTOS (14:05), SOB A PRESIDÊNCIA 5 

DA COORDENADORA DO PPGEEDUC PROFESSORA MARILEIDE GONÇALVES FRANÇA, CONTANDO 6 

AINDA, COM A PRESENÇA DOS DOCENTES, ALINE DE MENEZES BREGONCI, ANDERSON LOPES 7 

PEÇANHA, ANDREIA WEISS, JOÃO PAULO CASARO ERTHAL, JOHELDER XAVIER TAVARES, JORGE 8 

HENRIQUE GUALANDI, LUCELI DE SOUZA, MARCOS VOGEL, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, 9 

RAISA MARIA DE ARRUDA MARTINS E SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO E DA 10 

AUSÊNCIA DISCENTE MARIANNA CASSA DE SOUZA. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do 11 

PPGEEDUC apresentando a pauta: 1. – Inclusão e Exclusão de ponto de pauta: não houve. Foi 12 

solicitado pelos membros do colegiado, que a secretaria passasse um e-mail 48hs antes da 13 

reunião para verificar se teria algum ponto para ser acrescentado; 2. – Aprovação da Ata: Foi 14 

apresentada a ATA da 1ª reunião ordinária de março de 2021 (04/03/2021) e a ATA da 1ª reunião 15 

extraordinária de março de 2021 (08/03/2021). Que o colegiado aprovou à unanimidade; 3. 16 

Expediente: 3.1– Nova Gestão do PPGEEDUC – Portaria 31/03/2021: Foi relatado pela 17 

coordenadora os fatos ocorridos nos seus primeiros dias de gestão, como: reuniões com os 18 

antigos coordenadores para transferência de informações, com a diretora do CCENS e outros 19 

setores vinculados ao programa. A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio reforçou a 20 

importância do processo de transição e os atuais coordenadores agradeceram a contribuição 21 

dada pela gestão anterior. A profª Marileide Gonçalves França relatou ainda o grande desafio 22 

que todos teriam pela frente para permanência do programa, já que este ano será de avaliação. 23 

Foi anexado a esta Ata as portarias (982 e 983); 3.2– Atribuições da Secretária do Programa: A 24 

coordenadora apresentou na tela todas as atividades que serão desempenhadas pela secretaria 25 

do programa, atendendo ao pedido feito, via processo, pela direção do CCENS, Taís Cristina 26 

Bastos Soares. Foi colocado pela profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio a falta de um 27 

Manual de Atribuições das secretarias de Programas de Pós-graduação na Ufes, existentes em 28 

outras instituições. Que o colegiado aprovou à unanimidade. Foi anexado a esta Ata a Relação 29 

das Atribuições; A profª Marileide destacou que Roziane Santos da Costa ocupante do cargo de 30 

Assistente em Administração, foi removida do(a) Diretoria de Suporte à Gestão - Setorial Sul  - 31 

DSGS/PROPLAN para o(a) Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde  - CCENS, com exercício 32 

no(a) Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores  - 33 

PPGEEDUC/CCENS, a partir de 03/05/2021. 3.3– Processo Seletivo Edital 001/2021: A 34 

coordenadora solicitou que a profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio fizesse um balanço 35 

de todo processo. A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio começou destacando ser a 36 

primeira vez que fizeram todo um processo online, e que ao elaborar o edital foi levado em 37 

consideração o histórico da grande quantidade de inscritos, por isso já separaram os candidatos 38 

nas inscrições por linha de pesquisa, gerando um ponto positivo pelo fato dos candidatos 39 

competirem entre candidatos com perfis semelhantes e na também ajuda na escolha do 40 

orientador, com candidatos com mais afinidades. Foi percebido pela comissão a necessidade de 41 

rever a etapa análise de currículos, devido o perfil dos candidatos e a exigência está acima do 42 
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esperado. Foi exposto que a modificação mais significativa e também mais polêmica neste edital 43 

foi limitar o número de candidatos em três vezes ao número de vagas em cada linha para 44 

entrevistas. Este processo foi preciso pelo fato não ter tido prova escrita e precisaria reduzir o 45 

número de candidatos para as próximas etapas. O edital foi aprovado pela PRPPG, isso trouxe 46 

segurança para o andamento de todo processo. A comissão sugeriu a criação de uma comissão 47 

permanente de seleção, pois assim teria um período maior para se dedicar a uma única coisa, e 48 

assim evitaria algumas erratas, que foram decorrentes do curto prazo de tempo entre uma etapa 49 

e outra. Essa comissão ao final do processo irá se reunir para rever todo o edital e fazer as 50 

alterações necessárias para o próximo processo seletivo. Também foi sugerido o envolvimento 51 

de todos os membros no processo como um todo, assim as atividades seriam mais distribuídas e 52 

não ficaria tão “pesado” para os membros da comissão. Foi recebida 557 inscrições, com algumas 53 

repetidas devido uma falha do sistema, sendo finalizadas 308, destas 71 para linha 1 e 237 para 54 

linha 2 e no final ficaram 54 candidatos, que tiveram seus currículos analisados. A professora 55 

pediu para que se pensasse enquanto programa na dificuldade que os candidatos têm de 56 

acompanhar os resultados de todas as etapas do edital via site do programa, decorrendo recursos 57 

após o prazo encerrado. A profª Marileide Gonçalves França, reforçou a necessidade de rever a 58 

etapa de projetos, pois acaba vindo candidatos que não estão tão alinhados com a consolidação 59 

de área de pesquisa proposta pelo programa, que implica na própria identidade do programa. A 60 

profª Andreia Weiss sugeriu para que após o processo finalizado, fosse feito um feedback dos 61 

pontos chaves que mais impactaram o processo. Foi colocado pelo profº Marcos Vogel a 62 

orientação dada pela procuradoria a respeito da documentação exigida na inscrição que vai 63 

desafogar esta etapa. Por fim, foi destacado que o processo teve acertos e erros que precisam 64 

ser corrigidos, após finalizar este processo; 3.4– Reunião Direção do CCENS: Foi realizado uma 65 

reunião com a diretora do CCENS, Taís Cristina Bastos Soares no dia 01/03/2021, onde a antiga 66 

coordenadora colocou alguns dados do programa e a diretora expos também a sua gestão em 67 

relação aos programas de pós-graduação vinculados ao CCENS, destacou a falta de recursos e 68 

solicitou que fosse feito um levantamento da demanda de materiais necessários ao 69 

desenvolvimento das atividades do Programa, mas deixou explícito que talvez poderia não ser 70 

atendido, de forma imediata, considerando o contexto orçamentário. Foi reforçado o pedido 71 

feito anterior pelo programa de um computador, que neste caso será atendido e acrescentado 72 

alguns itens como: armário, data show e notebook, que foi para gerar apenas demanda. Cabe 73 

destacar que neste levantamento não foi realizado uma consulta prévia ao colegiado devido ao 74 

prazo curto. A coordenadora reforçou da necessidade de levantar equipamentos/materiais 75 

necessários para o desenvolvimento dos estudos do programa. E também que pediu um prazo 76 

maior para direção do CCENS, para enviar os dados solicitados sobre o programa; 3.5– Reunião 77 

com o Diretor da PRPPG e Direção do CCENS: No dia 31/03 foi realizado uma reunião com a 78 

direção da PRPPG, onde foi apresentado a questão orçamentária que vem passando momentos 79 

críticos, onde ressaltou que poderia haver atrasos em pagamentos vinculados a pós-graduação 80 

como bolsas, por exemplo, e também da expectativa do que pode refletir nos outros programas 81 

vinculados a CAPES. E também foi relatado a sala de web conferência que é uma reivindicação 82 

antiga dos centros UFES Alegre, que de acordo com o diretor da PRPPG até o mês de julho deve 83 

ser finalizado este processo. De acordo coma fala da profª Andreia Weiss não sabe dizer se será 84 
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uma sala por centro ou se será para toda UFES Alegre e compra de um notebook para cada 85 

programa, que também em processo de finalização.  A diretora do CCENS ficou de analisar como 86 

é feito a matriz de distribuição de recursos entre os centros; 3.6– Comissão da PRPPG – Edufes: 87 

Este ponto é em relação a comissão que a profª Andreia Weiss faz parte como representante do 88 

programa junto a Edufes, para elaboração de edital de livros a serem publicados por programas, 89 

onde serão elaborados critérios e ao todo serão selecionados 09 (nove) livros para cada área de 90 

ensino, já que a UFES dispõe de 65 programas pós-graduação ao todo; 3.7 – Substituição na 91 

Representação do Conselho do CCENS: Foi colocado pela coordenadora do programa que a profª 92 

Andreia Weiss representava os 03(três) programas de Pós-Graduações do CCENS no Conselho 93 

Departamental do CCENS, porém ao término da sua gestão foi acordado em conversa entre Profª 94 

Andreia Weiss, Pedro Alves Bezerra Moraes e Luciene Paulo Roberto Profeti, realizada no dia 95 

31/03, que o profº Pedro Alves Bezerra Moraes Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 96 

Agroquímica seria o novo representante.  Essa troca na representação do Conselho, segundo a 97 

profª Andreia Weiss, está embasada em um acordo realizado em 2017 entre os coordenadores 98 

do Programa, na tentativa de garantir uma rotatividade na representatividade no conselho 99 

departamental. A coordenadora destaca que, como não tinha participado da reunião, gostaria 100 

de formalizar mudança na representação do Conselho no Colegiado, de modo a ratificar que essa 101 

decisão foi com base em um acordo anterior entre os coordenadores do Programa. Foi ressaltado 102 

ainda a importância da representação dos Programas de Pós-Graduação no Conselho 103 

Departamental, bem como a comunicação do Representante com os demais coordenadores dos 104 

Programas de Pós-Graduação. Foi anexado a esta Ata o excerto de ata da reunião; 4. Ordem do 105 

dia. 4.1 – Colaboração para preenchimento da Plataforma Sucupira: Foi colocado pela 106 

coordenação que o programa tem até o dia 24/04 para finalizar os dados a serem enviados. Foi 107 

passado a palavra a profª Andreia Weiss para sinalizar os pontos que estão faltando para finalizar 108 

estes dados. Destacou que a ajuda de todos é essencial e que foi enviado um formulário em 109 

outubro de 2020, que deveria ser construído junto e que até a presente data ninguém preencheu 110 

nada. Ressalta ainda que o programa está em fechamento de quadriênio e se faz necessária a 111 

contribuição de todos nesse processo, pois a escrita coletiva. Desse modo, apresentou a tela 112 

sucupira explicando cada tópico a ser preenchido em conjunto com membros do colegiado. 113 

Devido ao prazo curto a coordenadora propôs uma divisão entre os membros do colegiado dos 114 

tópicos a serem preenchidos da plataforma sucupira. Então, foi feito encaminhamento para 115 

votação da divisão dos tópicos para preenchimento da Plataforma Sucupira 2020.  Que foi 116 

aprovado por unanimidade a divisão. Após aprovação foi realizado a divisão, que ficou da 117 

seguinte forma: 1) Programa: Andreia, João Paulo e Simone, 2) Formação: Marcos Vogel, Maria 118 

Aparecida, Anderson e Johelder, 3) Impacto na Sociedade: Aline, Raisa e Jorge, 4) História e 119 

Contextualização do Programa: Raisa e Luceli, 5) Impacto do Covid: todos os membros do 120 

colegiado. Todos os questionamentos deverão ser preenchidos e entregues até o dia 20/04. A 121 

profª Andreia lembrou também a necessidade do programa indicar os trabalhos destaques do 122 

ano de 2020. O prof. João Paulo Casaro Erthal lembrou que o Programa já fez uma seleção de 123 

alguns trabalhos para participação do programa no Prêmio Capixaba de Teses e Dissertações e 124 

que esse processo poderia ser aproveitado;  4.2 – Posicionamento do Colegiado referente ao 125 

Processo nº 23068.067872/2019-97 – Maikom Joaquim Barbosa Ecard da Silva: A coordenadora 126 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 
 
 

 
Secretaria de Pós-Graduação  - PPGEEDUC 

Alto Universitário, s/n°, Guararema, Caixa Postal 16, CEP 29500-000 – ALEGRE – ES 
http://www.ensinoeeducacao.alegre.ufes.br 

fez um apanhado de todo tramite do processo, que consta em atas anteriores, e expôs que 127 

atualmente o processo se encontra na caixa postal do lepisma do programa e com parecer do 128 

relator do processo no Cepe, que vários questionamentos sobre as ações desencadeadas pela 129 

Comissão, após a orientação da Câmara de Pós-Graduação. Assim, o programa deve se 130 

manifestar retomando todo processo e não se limitar somente ao questionamento do 131 

parecerista. O processo será encaminhado à Comissão, formada pela profª Aline de Menezes 132 

Bregonci e Marcos Vogel, que será responsável pela resposta. Foi dado a palavra ao prof. Marcos 133 

Vogel, que relatou que fará um detalhamento muito mais minucioso de todo processo desde do 134 

início, destacando ponto a ponto o que foi realizado. Foi dado a palavra para profª Andreia Weiss, 135 

que sinalizou que tudo que foi pontuado tanto pela coordenadora como também pelo prof. 136 

Marcos Vogel, está dentro do processo de maneira sutil. De posse do processo será reorganizado 137 

todos os pontos redigindo toda uma análise da disciplina, da comissão e o resgate dos 138 

apontamentos que já foram pontuados e será feito um excerto mais aberto além de anexar e-139 

mails, o processo do plágio, o processo aberto pela justiça comum, na tentativa de fazer um 140 

documento único para dar melhor suporte para parecerista ter uma visão mais ampla frente ao 141 

posicionamento do programa. A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio destacou que o 142 

programa deliberou todos os passos do processo mediante uma legislação interna, que consta 143 

no regimento interno e isso deve constar na resposta ao Cepe. Além disso, sugere que o texto, 144 

após finalizado pela comissão, seja aprovado pelo colegiado e que seja anexado a manifestação 145 

do colegiado que desligou o aluno cumprindo o regimento interno e que não foi respeitado. A 146 

coordenadora manifestou que o parecerista não teve uma visão holística do processo, baseando 147 

apenas no ofício encaminhado pelo aluno, assim em reunião realizada com o representante da 148 

Câmara De Pós-Graduação no Cepe e a parecerista, todos esses elementos foram apresentados. 149 

Após todos os questionamentos foi dado encaminhamento para votação em relação a dois 150 

pontos: 1) que o processo seja encaminhado para a comissão do processo e 2) após finalizado 151 

seja passado em reunião extraordinária do colegiado, constando em ata o posicionamento do 152 

colegiado em relação ao desligamento do aluno e os encaminhamentos do processo. Ambos os 153 

encaminhamentos foram aprovados por unanimidade; 4.3 – Posicionamento do Colegiado em 154 

relação ao cumprimento de atividades da discente Harízia Rozeno Peixoto: Foi colocado pela 155 

coordenadora do programa que o prof. João Paulo Casaro Erthal em reuniões anteriores relatou 156 

a dificuldade de comunicação com a sua orientanda e que a situação se agravou devido a mesma 157 

ter sido selecionada como bolsista CAPES- DS e ter assinado um termo de responsabilidade da 158 

bolsa. Em seguida, passou a palavra ao prof. João Paulo Casaro Erthal para posicionar os 159 

membros do colegiado como está o andamento/cumprimento do seu trabalho. O prof.º reforçou 160 

que continua tendo dificuldades para conseguir retornos de e-mails e conversas por redes sociais, 161 

e que após a defesa do projeto vem conseguindo retorno da aluna de forma pontual, como por 162 

exemplo: matrícula na disciplina ministrada pelo prof.º e renovação de matrícula, que 163 

necessitava da  assinatura do orientador para dar andamento aos processos. Destaca ainda que 164 

foi apenas comunicado que sua orientanda tinha sido selecionada como bolsista. Narrou que 165 

tirou print de tela de conversas em rede social e anexou ao relatório enviado por e-mail para o 166 

PPGEEDUC e provou que a aluna mesmo on-line só retornava as suas mensagens, passado um 167 

tempo, que chegava até uma semana. Informou que enviou um e-mail à aluna informando que 168 
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até a presente data ela estava sem atividades nas disciplinas matriculadas, e caso continuasse 169 

assim ela ficaria reprovada, foi então que a aluna descreveu os problemas de saúde e psicológicos 170 

que estavam enfrentando. Mediante a situação foi combinado em conjunto com a aluna que 171 

toda terça-feira ficaria marcado uma reunião, onde ela apresentaria um artigo que tivesse 172 

relacionado ao seu projeto e caso ela não cumprisse o acordo ficaria reprovada nas duas 173 

disciplinas. O professor solicitou à coordenação que realizasse uma conversa com a aluna, 174 

considerando sua posição como bolsista, além uma “cobrança” do andamento do seu projeto, 175 

pois de acordo com o orientador o mesmo encontra-se bastante atrasado e também não 176 

encaminhou nada para o CEP.  A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio reforçou da 177 

importância de tudo ficar registrado em reunião, pois se ficar reprovada em duas disciplinas será 178 

desligada do programa e pelo fato do programa já ter um caso recorrente. Relatou a importância 179 

do orientador dar anuência no resultado do processo de seleção de bolsa, caso seu orientando 180 

seja selecionado e também de realizar um relatório semestral e encaminhar ao orientador. 181 

Destacou ainda a necessidade da criação de uma comissão para realizar o acompanhamento dos 182 

alunos bolsistas, nesse caso a comissão entraria em contato com a aluna, realizaria um 183 

levantamento através de um relatório circunstanciado, como está o andamento do projeto e 184 

traria para reunião no colegiado para aprovação ou não, assim dividiria a responsabilidade do 185 

orientador. O programa, por sua vez, também teria um acompanhamento mais próximo dos 186 

alunos bolsistas para o processo ter mais seriedade. O prof. João Paulo Casaro Erthal reforçou de 187 

a necessidade da coordenação entrar em contato com a aluna incentivando-a, de modo a 188 

destacar a importância dela neste momento como bolsista. Sugeriu ainda a solicitação de um 189 

relatório de como está o andamento do projeto. A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio 190 

disse que concorda que a coordenação converse com a aluna e solicite um relatório formal do 191 

andamento da dissertação do projeto, traçando perspectivas positivas ou negativas dos 192 

cumprimentos dos prazos para finalizar o trabalho, pois a preocupação maior neste momento é 193 

em relação a reprovação por já ter um caso e não ser tornar recorrente todo o processo de 194 

desligamento. Após todos os questionamentos a coordenadora perguntou se mais algum 195 

membro teria mais alguma coisa a acrescentar e então deu continuidade ao encaminhamento 196 

para votação: A coordenação realizar uma reunião com a discente Harízia Rozeno Peixoto 197 

solicitando um relatório do desenvolvimento de suas atividades e dos prazos a serem cumpridos. 198 

O colegiado aprovou à unanimidade; 5 – Comunicados: Foi solicitado pela coordenação que 199 

todos os membros do colegiado enviassem o plano de ensino das disciplinas ofertadas no 200 

semestre de 2021/1 até o dia 28/04 à Secretaria do Programa. Ressaltou ainda que a secretária 201 

enviará novamente um relatório com todos os professores que estão em débitos de planos 202 

anteriores. 6 – Palavra livre: não houve. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente 203 

reunião às 16:59, e eu, Roziane Santos da Costa, secretária, lavrei a presente Ata, constando de 204 

duzentos e dez (210) linhas  e cinco (05) páginas, um anexo com (02) páginas, um anexo com (01) 205 

página, um anexo com (02) páginas, que, após lida e aprovada será assinada digitalmente pela 206 

secretaria do programa e a presidente e coordenadora Marileide Gonçalves França que também 207 

assinará pelos professores  Johelder Xavier Tavares e Jorge Henrique Gualandi, por serem 208 

membros externos a  UFES , não tendo acesso ao sistema Lepisma, onde será efetuada as 209 

assinaturas digitais............................................................................................................................ 210 


