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

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

PROFESSORES - PPGEEDUC, DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS NATURAIS E DA SAÚDE DA 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA VIA WEB CONFERÊNCIA NO DIA VINTE 4 

E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE UM (27/04/2021), ÀS QUATORZE HORAS E SETE MINUTOS 5 

(14:07), SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGEEDUC PROFESSORA MARILEIDE 6 

GONÇALVES FRANÇA, CONTANDO AINDA, COM A PRESENÇA DOS DOCENTES, ALINE DE MENEZES 7 

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

HENRIQUE GUALANDI, MARCOS VOGEL, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, RAISA MARIA DE 9 

ARRUDA MARTINS E SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO E DA DISCENTE MARIANNA 10 

CASSA DE SOUZA E AINDA, COM A AUSÊNCIA JUSTIFICADA DOS PROFESSORES ANDERSON LOPES 11 

PEÇANHA E LUCELI DE SOUZA. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do PPGEEDUC 12 

apresentando a pauta: Inclusão e Exclusão de ponto de pauta: não houve. 1. – Aprovação da 13 

Ata: Foi apresentada a ATA da 1ª reunião ordinária de abril de 2021 (13/04/2021). Que o 14 

colegiado aprovou à unanimidade; 2. Expediente: 2.1– Reunião com os representantes 15 

discentes: Foi realizado uma reunião com representes discentes do programa: Marianna Cassa 16 

de Souza Santos (titular) e Welison Carlos Loiola Ribeiro (suplente), para esclarecer todas as 17 

dúvidas, atribuições do “cargo” e da importância deles nas reuniões para manter o colegiado 18 

informado a respeito das demandas dos alunos. E também foi sanado a dúvida a respeito do 19 

questionamento se eles poderiam levar o que é discutido nos pontos de pautas das reuniões e 20 

foi deliberado que sim, pois deste modo irão manter os alunos informados do que é discutido 21 

nas reuniões dos colegiado; 2.2– Oferta de disciplinas 2021/2: Foi colocado pela coordenadora 22 

do programa que será disponibilizado uma planilha com todas as disciplinas obrigatórias e 23 

optativas, que contam na matriz curricular do programa, para que os professores manifestem 24 

interesse sobre quais disciplinas pretendem ofertar no semestre 2021/1. Lembrou também a 25 

importância dos professores que ainda não ministraram disciplinas para realizarem essa oferta, 26 

para além das disciplinas de orientação. A profª Andreia Weiss reforçou que o programa está em 27 

período de avaliação do quadriênio e que as disciplinas obrigatórias como orientador não entram 28 

no rol de avaliação, somente as que constam na grade das obrigatórias e optativas que são 29 

avaliadas. A profª Raisa Maria de Arruda Martins relatou da experiência que teve na divisão da 30 

disciplina por ela ofertada com outro professor o qual foi muito positiva. A coordenadora 31 

intensificou da importância da rotatividade entre as disciplinas e que na próxima reunião do 32 

colegiado será votada a oferta de disciplina disponibilizada pelos professores para o semestre 33 

2021/2; 3. Ordem do dia. 3.1 – Homologação do processo seletivo – Edital 001/21: Foi 34 

apresentado pela coordenadora o relatório elaborado pela Comissão de Seleção do Processo 35 

Seletivo 001/2021 – PPGEEDUC e foi reforçado que será entregue junto a este relatório a 36 

reformulação do edital para que possa ser utilizado nos próximos processos seletivos. A 37 

coordenadora passou a palavra para que algum membro da comissão se manifestasse. O profº 38 

João Paulo Casaro Erthal questionou a respeito de uma dúvida em relação a nomenclatura dada 39 

a defesa de projeto e entrevista se iria manter ou trocar por prova oral. A profª Andreia relatou 40 

que deveria se atentar ao que foi colocado no edital, por causa do princípio da vinculação ao 41 

instrumento convocatório, não pode desvincular do edital. E que neste caso deveria servir de 42 
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alerta para o próximo edital, pois a resolução da UFES enfatiza que a entrevista avalia de modo 43 

subjetivo, enquanto que a prova de forma objetiva. A coordenadora continuou apresentando os 44 

resultados dos aprovados no processo seletivo por linha de pesquisa e salientou que foi utilizado 45 

conforme em editais passados o método de “normalização” das notas finais, após a discussão e 46 

análise da comissão do processo seletivo. A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio colocou 47 

da importância da normalização, porque constava no edital que a nota final deveria ser maior ou 48 

igual a setenta (70) para ser aprovado. Também acrescentou que ocorreram algumas diferenças 49 

em alguns dados apresentados hoje em reunião dos resultados do relatório do processo seletivo 50 

do apresentado por ela na reunião ocorrida no dia 13/04. Foi colocado para votação e aprovado 51 

por unanimidade. Foi anexado a esta ata o relatório da comissão do processo seletivo; 3.2 – 52 

Definição de orientadores para os aprovados no processo seletivo – Edital 001/21: Foi 53 

apresentado uma planilha com os nomes dos candidatos aprovados, os títulos dos projetos e a 54 

linhas de pesquisas para todos os professores. Foi realizada a leitura do nome cada projeto e a 55 

inserção do nome do orientador, considerando o seu interesse pela temática. Também foi 56 

reforçado pelo profº João Paulo Casaro Erthal que durante a etapa de defesa do projeto e 57 

entrevista, os candidatos foram informados sobre a possibilidade de mudanças no projeto e troca 58 

de orientador. A profª Andreia Weiss perguntou se tinha alguma vinculação no edital com a 59 

escolha do orientador pelo candidato e foi respondido que não. A pedido do profº Marcos Vogel 60 

foi solicitado a possibilidade de troca de orientando com a Profª Luceli de Souza, caso fosse de 61 

seu interesse, pelo fato dela não está presente em reunião. Foi colocado pela coordenadora que 62 

todos os aprovados receberão um e-mail informando data da matrícula e nome do orientador, 63 

que após esta informação eles devem começar a entrar em contato com seu orientador. Foi 64 

colocado para votação, com a ressalva da possibilidade de troca entre os professores Marcos 65 

Vogel e Luceli de Souza. O colegiado aprovou à unanimidade; Foi anexado a esta ata a planilha 66 

com a relação de todos os orientadores por orientados. 3.3 – Mudança de orientação da discente 67 

Daniela Mendonça Delucas: A coordenadora relatou que a aluna Daniela Mendonça Delucas 68 

encaminhou toda documentação necessária para realização da troca de orientação com a devida 69 

justificativa. A coordenação entrou em contato com o orientador o profº Johelder Xavier Tavares 70 

e fez reunião para ouvir as partes envolvidas e entender o porquê da troca. Após as reuniões 71 

concluíram que no início das orientações foram transcorridas com sucesso e ao longo do 72 

processo ocorreu um desgaste na relação afetada por problemas de saúde da orientanda que se 73 

agravou com a pandemia e chegaram a conclusão que seria melhor para ambos que ocorresse a 74 

mudança de coordenação. Em reunião com a aluna, a coordenadora perguntou se ela já tinha 75 

procurado algum possível orientador (a) e a mesma respondeu que já tinha entrado em contato 76 

com a profª Aline de Menezes Bregonci, que por ter sido sua professora em algumas disciplinas, 77 

tinha construído uma relação de afinidade. Desse modo, a coordenação realizou consulta a 78 

professora que demonstrou interesse em orientá-la. Foi frisado da previsão de troca de 79 

orientador no regimento interno do PPGEEDUC, in verbis: “Art. 39º. Será permitida ao aluno 80 

mudança de orientação acadêmica, no decorrer do curso”. Foi dado a palavra ao profº Johelder 81 

Xavier Tavares que começou pontuando as características positivas da aluna e reforçou que no 82 

início a relação dos dois estava bem produtiva, pois a aluna correspondia a demanda por ele 83 

encaminhada e que no decorrer do processo de orientação junto a pandemia, encontros remotos 84 
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e problema de saúde desencadeou-se um desgaste na relação que refletiu no bom andamento 85 

do processo de dissertação. A partir daí quem estava mais procurando era ele, que continuou 86 

insistindo por um período, mas percebeu que o melhor seria a troca de orientação e ressaltou 87 

que também é Coorientador do aluno Josiano Silva Freitas. A coordenadora destacou que por se 88 

tratar de uma relação humana isso pode ocorrer, acarretando no desgaste da relação entre 89 

orientador e orientando. E que apesar do acontecido a aluna continuou com as pesquisas para 90 

concluir com êxito os eu trabalho. Foi dado a palavra para profª Aline de Menezes Bregonci que 91 

colocou da aceitação para orientar a aluna. O colegiado aprovou à unanimidade. Foi anexado a 92 

esta ata o formulário de pedido de troca de orientação. 3.4 – Apoio do PPGEEDUC aos eventos:  93 

IX SEMAT - Seminário Nacional da Licenciatura em Matemática e XII ECEM - Encontro Capixaba 94 

de Educação Matemática (Profº . Jorge Henrique Gualandi) e IV Simpósio de Diversidade 95 

Étnico-Racial (Profª Marileide Gonçalves França): A coordenadora solicitou ao profº Jorge 96 

Henrique Gualandi que explicasse o evento IX SEMAT - Seminário Nacional da Licenciatura em 97 

Matemática e XII ECEM - Encontro Capixaba de Educação Matemática, que será apoiado pela 98 

Sociedade Brasileira de Matemática - SBEM, por grupos de pesquisas e programas de pós-99 

graduação. O professor apresentou o histórico do evento, a sua programação e o convite para 100 

que os professores integrem o comitê científico. Após toda explanação a coordenadora salientou 101 

a magnitude do evento na região Sul do estado e da importância do programa em participar 102 

deste evento. A profª Andreia Weiss ratificou da importância do evento e do apoio do Programa. 103 

A coordenadora agradeceu o convite e perguntou se o Colegiado gostaria de votar cada evento 104 

isolado ou em bloco; os membros optaram pela votação em bloco. A coordenadora então 105 

explicou o evento IV Simpósio de Diversidade Étnico-Racial que será realizado no mês de junho, 106 

de forma online. A profª Raisa Martins ratificou da importância do programa está participando 107 

destes eventos e parabenizou a profª Marileide Gonçalves França na proporção que o evento 108 

está atingindo ao longo dos anos. Foi colocado para votação e o colegiado aprovou à 109 

unanimidade. Foi anexado a esta ata o e-mail convite de participação. 3.5 – Calendário 110 

Acadêmico 2021/2: Foi exposto o calendário de 2021/2 e lembrado da importância da aprovação 111 

para publicitar as datas de matrícula e rematrícula dos alunos e também para auxiliar na 112 

organização de todos envolvidos no programa, seja docente, discente e secretaria. Foi 113 

questionado da necessidade de ser equiparado com o calendário da graduação, onde foi 114 

explicado que o programa está amparado por resolução e tem autonomia e também que estamos 115 

com semestre atual regular (2021/1), ou seja, trabalhando diferente da graduação. Então foi 116 

colocado duas opções para encaminhamento uma seria começar o semestre em agosto e 117 

terminar no final de novembro ou início de dezembro, dando um recesso de 15 dias (21/10 a 118 

02/11), respeitando as férias docentes e que não iria interferir na totalização das 15 semanas 119 

obrigatórias exigidas legalmente, respondendo também ao questionamento da profª Raisa Maria 120 

de Arruda Martins a respeito de suas férias impactar nas atividades do programa.  A outra opção 121 

seria antecipar o início do semestre para junho ou julho e consequentemente implicaria na 122 

antecipação também das defesas de qualificações e dissertações, pois o prazo começaria a contar 123 

a partir do início do calendário. A coordenadora colocou para os membros se alguém teria outra 124 

proposta, porém ninguém manifestou. Assim, deixou explícito que no semestre de 2021/1 o 125 

calendário ficou semelhante ao da graduação, mas no semestre 2021/2 seria diferente. Foi 126 
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colocado pela coordenadora que apesar da equiparação com a graduação, no semestre de 127 

2020/1 o programa deu continuidade as atividades de defesas, prorrogando somente os prazos, 128 

com suspensão apenas as disciplinas e que 2020/2 deu continuidade as disciplinas. O calendário 129 

foi colocado para aprovação com ressalva que as datas que ficaram pendentes de preenchimento 130 

obedeceriam ao regimento. O colegiado aprovou à unanimidade. Foi anexado a esta ata o 131 

calendário; 4 – Comunicados: Foi comunicado pela coordenadora que não houve solicitação para 132 

tradução e revisão de artigos pelo programa à PRPPG; e foi enviado ofício solicitando EPI’S para 133 

o programa em resposta a diretora do CCENS. 5 – Palavra livre: A coordenadora ratificou do 134 

compromisso dos membros do colegiado registrado em ata para o preenchimento da plataforma 135 

sucupira, lembrando da avaliação do quadriênio do programa e salientou que a data para entrega 136 

do mesmo foi postergada para o dia 11/05. E também lembrou da data da entrega do plano de 137 

ensino encerrará no dia 28/04. O profº Johelder Xavier Tavares colocou que sua disponibilidade 138 

de horário para ministrar aulas seria somente nos horários da manhã devido as atividades 139 

paralelas exercidas no IFES. A coordenadora ressaltou a respeito da necessidade de cumprimento 140 

da carga horária mínima dos professores permanentes e colaboradores no programa. Nada mais 141 

havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 15:22, e eu, Roziane Santos da Costa, 142 

secretária, lavrei a presente Ata, constando de cento e quarenta e nove (149) linhas  e quatro 143 

(04) páginas, um anexo com (04) páginas, um anexo com (03) páginas, um anexo com (03) 144 

páginas, um anexo com (03) páginas, um anexo (01) página, que, após lida e aprovada será 145 

assinada digitalmente pela secretaria do programa e a presidente e coordenadora Marileide 146 

Gonçalves França que também assinará pelos professores  Johelder Xavier Tavares e Jorge 147 

Henrique Gualandi, por serem membros externos a  UFES , não tendo acesso ao sistema Lepisma, 148 

onde será efetuada as assinaturas digitais........................................................................................ 149 


