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ATA DA 1ª REUNIÃO VIRTUAL EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO, DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PPGEEDUC, DO 2 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS NATURAIS E DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 3 
REALIZADA VIA WEB CONFERÊNCIA NO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE UM 4 
(29/07/2021), ÀS QUATORZE HORAS E ONZE MINUTOS (14:11), SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA 5 
DO PPGEEDUC PROFESSORA MARILEIDE GONÇALVES FRANÇA, CONTANDO AINDA, COM A PRESENÇA DOS 6 
DOCENTES, ALINE DE MENEZES BREGONCI, ANDREIA WEISS, JOÃO PAULO CASARO ERTHAL, LUCELI DE 7 
SOUZA, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, MARCOS VOGEL, RAISA MARIA DE ARRUDA MARTINS E 8 
SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO E AINDA, COM A AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO(S) 9 
PROFESSOR(ES) ANDERSON LOPES PEÇANHA, JOHELDER XAVIER TAVARES, JORGE HENRIQUE GUALANDI 10 
E DO(A) DISCENTE MARIANNA CASSA DE SOUZA. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do PPGEEDUC 11 
apresentando a pauta: 1. Inclusão e Exclusão de ponto de pauta. Não pode ocorrer; 2. – Aprovação da 12 
Ata: Foi apresentada a ATA da 1ª reunião ordinária de julho de 2021 (15/07/2021). Que o colegiado 13 
aprovou à unanimidade; 3. Expediente: 3.1– Oficina Plataforma Lattes – Prof. Me. Guilherme de S. Vieira 14 
Alves (Unesp): A coordenadora apresentou a proposta da oficina da Plataforma Lattes com o objetivo de 15 
oferecer aos docentes e discentes como melhorar a distribuição dos dados no Curriculum Lattes de forma 16 
que a inserção dos dados venha contribuir com o preenchimento da Plataforma Sucupira; 4. Ordem do 17 
dia: 4.1– Sugestões para proposta de alteração do Regulamento Geral da PG na Ufes: A coordenadora 18 
disse que a proposta de alteração do Regulamento Geral da PG na Ufes foi enviada por e-mail a todos os 19 
membros do colegiado para que pudessem ter conhecimento e inserir sugestões. Então, foi realizada a 20 
leitura de todos os itens e dando destaque aos itens com sugestões dos membros do Colegiado. Salientou-21 
se a importância de as comissões internas fazerem leitura deste documento, pois a aprovação do novo 22 
Regulamento Geral, afetará as atribuições de cada comissão interna. Foi colocado para aprovação as 23 
sugestões que foram elencadas no documento compartilhado na reunião. Que o colegiado aprovou à 24 
unanimidade favorável; 4.2– Comissão Planejamento Estratégico do PPGEEDUC: Foi colocado pela 25 
coordenadora a extrema importância de formar uma comissão para elaborar o planejamento estratégico 26 
do programa por ser um critério avaliado pela Capes e lembrou que o 2º quadriênio começou a correr a 27 
partir de 01/01/2021. A comissão foi composta por: Marileide Gonçalves França, Raisa Maria de Arruda 28 
Martins, Simone Aparecida Fernandes Anastácio e Roziane Santos da Costa. Que o colegiado aprovou à 29 
unanimidade; 4.3– Desligamento do orientador da discente Harízia Rozeno Peixoto: Na última reunião 30 
foi acordado que a coordenação realizaria uma reunião com a aluna e o orientador profº João Paulo 31 
Casaro Erthal para ter um retorno da situação atual da aluna. Na reunião, a aluna relatou que seu estado 32 
de saúde se agravou após ter entrado no mestrado, pois se cobra muito por não estar conseguindo 33 
corresponder aos objetivos do programa, como por exemplo cumprir com os prazos, já que não conseguiu 34 
se qualificar no período estipulado no programa. Acrescentou ainda que sua psicóloga a encaminhou para 35 
um neurologista para fechar o diagnóstico. Então, a coordenadora disse que colocou o posicionamento 36 
do programa deliberado em reunião, de não dar continuidade a bolsa devido a sua falta de cumprimento 37 
do prazo para entrega da qualificação. Foi dado um tempo para aluna pensar na continuidade ou no 38 
mestrado. Ela retornou, através de e-mail e pediu mais uma chance para permanecer no mestrado. 39 
Indicou a possibilidade de um trancamento por motivo de doença de seis meses, para cuidar da saúde e 40 
dedicar ao desenvolvimento da dissertação e também a solicitação de troca de orientação devido ao 41 
desgaste ocorrido na relação com o orientador. A aluna relatou que se sente insegura em relação ao 42 
referencial teórico e talvez tente algo novo, desse modo sugeriu no e-mail alguns nomes de docentes para 43 
orientá-la. Foi orientada a procurar os docentes indicados para saber da disponibilidade para orientá-la e 44 
enviar o formulário requerimento de mudança de orientação, assinado pelo futuro orientador(a), na 45 
próxima reunião que será no dia 20/08/2021. A aluna ficará com a bolsa até 30/08/2021, após este 46 
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período será transferida para um novo aluno. A coordenadora passou a palavra para o profº João Paulo 47 
Casaro Erthal que ressaltou que durante o período de orientação estava tentando manter a aluna no 48 
programa e é a favor da mudança de orientação, destacou ainda que dará todo suporte necessário para 49 
auxiliar no termino da dissertação. Ele destacou que a aluna tem grande potencial e que esta troca está 50 
ocorrendo devido ao desgaste na relação entre aluno e orientador, mas está à disposição para ajudar 51 
nesse novo processo e torce para a discente finalizar o curso. A coordenadora frisou que na reunião 52 
realizada com a aluna colocou que ela deveria está aberta a alterações tanto do objeto quanto do 53 
referencial teórico. Foi colocado para votação o desligamento do João Paulo como orientador e a 54 
indicação no novo orientador na próxima reunião do colegiado (20/08). Que o colegiado aprovou à 55 
unanimidade; 4.4–Minuta de Instrução Normativa PPGEEDUC/UFES para a concessão de bolsas de 56 
estudo em nível de mestrado do programa de demanda social (ds) da capes: O prof.º Marcos Vogel 57 
começou apresentou a minuta de Instrução Normativa 001/2021 e relatou que foi inserido duas 58 
modificações, uma no Art. 3º e outra no Art. 12º,  in verbis: “Art. 3º, § 3º. Se ocorrer empate na 59 
classificação dos candidatos a Comissão utilizará como critério de desempate o pós-graduando que estiver 60 
a mais tempo matriculado no PPGEEDUC e Art. 12°, III. Entrega de relatório parcial a cada 6 meses 61 
assinado pelo bolsista e pelo professor orientador - Relatório de bolsa - às atividades descritas no relatório 62 
deverão ser referentes ao período de execução do projeto, e o relatório deverá contemplar os seguintes 63 
itens: Seguindo as normas de produção de texto acadêmico da UFES. a. Resumo do projeto de pesquisa 64 
(Introdução, objetivos da pesquisa e metodologia); b. Descrição das atividades da pesquisa desenvolvidas; 65 
c. Análise comparativa dos cronogramas anteriores e justificativa de possíveis alterações; d. Cronograma 66 
para as etapas futuras da pesquisa. Observação: o relatório deverá conter ainda: capa e contracapa com 67 
a devida identificação do bolsista e orientador; a formatação do documento seguindo as normas de 68 
trabalho acadêmico adotado pela UFES. O limite é de 30 páginas. Deve ser enviado no formato PDF, por 69 
motivos de compatibilidade com aplicativo leitor de documentos para pessoas com limitações visuais, que 70 
será utilizado por um dos membros da Comissão de Bolsas”. Nesta normativa foi dada ênfase no tipo de 71 
relatório que será entregue pelo bolsista durante o período aquisitivo da bolsa, já que na Normativa 72 
01/2017 não tinha esse aspecto bem detalhado. O prof.º Marcos Vogel destacou que o documento 73 
apresentado representava uma minuta e a comissão de bolsas estava aberto para sugestões. A 74 
coordenadora reforçou a importância da implantação do relatório de acompanhamento e disse que não 75 
teria nenhum acréscimo a fazer. A profª Raisa Maria de Arruda Martins expôs a respeito da estrutura do 76 
relatório se não seria necessário talvez colocar um modelo. De acordo com a fala do profº Marcos Vogel 77 
este relatório não teria um caráter avaliativo e sim medir a veracidade das ações descritas pelo bolsista. 78 
O profº João Paulo Casaro Erthal também enfatizou da necessidade de um formato acadêmico padrão 79 
biblioteca Ufes, a comissão acatou a sugestão e foi inserida na normativa e este relatório também terá o 80 
aval do orientador, na continuidade ou não da bolsa. A profª Luceli de Souza pediu esclarecimentos a 81 
respeito do aluno que não produzir a contento durante os primeiros 6 meses e também não procurasse 82 
o orientador neste período, como ficaria este procedimento, se cortaria a bolsa ou daria continuidade, 83 
com exceção de afastamento por motivo de força maior como: doença, pandemia, etc., se isso está sendo 84 
contemplado na normativa e também reforçou a questão do relatório, pois os alunos bolsistas têm que 85 
estar ciente de que quando assumem uma bolsa adquirem vários compromissos paralelos, como por 86 
exemplo cumprimento de prazos, além da dedicação exclusiva ao programa, ou seja, se não cumprir com 87 
as atividades e prazos neste período, poderá repassar a bolsa para outro bolsista.  De acordo com o profº 88 
Marcos Vogel nestes primeiros meses não deveria aplicar uma penalidade ao bolsista e sim fazer algo 89 
mais escalonado, por achar muito pesado neste período inicial, por causa da adaptação acadêmica do 90 
aluno. A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio salientou que apesar da bolsa ser anual nada 91 
impede o programa no decorrer deste período aplicar alguma penalidade. A profª Andréia Weiss reforçou 92 
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que durante os seis primeiros meses tem atividades com cumprimento de disciplinas que os bolsistas têm 93 
que realizar. A coordenadora destacou que o novo Regulamento Geral da PG na Ufes poderá trazer novas 94 
orientações quando aos procedimentos para acompanhamento dos bolsistas e talvez a normativa 95 
01/2021 terá que sofrer alterações. No item do acompanhamento e renovação da Bolsa, in verbis, no 96 
“Art. 12°. a renovação da bolsa está condicionada a: I. o aluno bolsista deverá apresentar coeficiente de 97 
rendimento de, no mínimo, média 8,0 (oito) e nenhuma nota inferior a 7,0 (sete) nas disciplinas cursadas 98 
em cada período letivo”, este ponto foi alterado para seguir normas do Regimento Geral da PRPPG. Após 99 
sanados todos os questionamentos a coordenadora colocou a minuta para votação. Que o colegiado 100 
aprovou à unanimidade; 4.5–Minuta do Edital n. 003/2021 - Processo de Seleção de Bolsistas CAPES-DS 101 
– PPGEEDUC: O prof.º Marcos Vogel apresentou a minuta Edital n. 003/2021 e disse ter utilizado como 102 
base editais anteriores. Relatou que o programa tem duas bolsas CAPES-DS e propôs a distribuição das 103 
mesmas, sendo uma para cada linha de pesquisa (1 e 2). E foi explicando passo a passo todo o 104 
procedimento do processo seletivo de bolsistas CAPES-DS – 2021/2, por questionamentos dos membros 105 
do colegiado foi retirado do edital o item “Currículo Lattes e/ou currículo vitae do professor orientador 106 
atualizado e completo”, relacionado aos documentos que serão entregues. A proposta deste item estaria 107 
vinculada a atualização do Lattes do orientador, a coordenadora também concordou na retirada já que 108 
seria um documento sem vinculação ao processo seletivo e ficaria somente para constar no processo para 109 
fins de atualização. Um ponto polêmico foi a respeito da declaração de residência do candidato a bolsa 110 
que consta no item inscrição, que de acordo com e-mail recebido da PRPPG questionando sobre este 111 
assunto em 12/03/2020: “Informamos que, fica a critério da Comissão de Bolsas da IES verificar caso a 112 
caso, pois em nossa portaria, não há nenhuma informação acerca de quilometragem e como são 113 
municípios próximos, não identificamos que isso seja um problema” e também outro e-mail recebido pela 114 
PRPPG em 05/05/21: “Segue nova decisão da CAPES relacionada a fixação de residência no local onde 115 
realizará o curso por parte do bolsista - Fica suspensa a exigência de bolsista residir na mesma cidade onde 116 
o curso é realizado, enquanto durarem as limitações decorrentes da Pandemia Covid-19”. Após sanados 117 
os questionamentos foi feita alteração no item e aceitas as sugestões do colegiado. Foi colocada a minuta 118 
para votação. Que o colegiado aprovou à unanimidade. A coordenadora lembrou a comissão de bolsa que 119 
ficará no aguardo da documentação final para realizar uma reunião on-line para aprovação; 5. 120 
Comunicados: 5.1– Aula Inaugural (02/08/21, às 18h30): A coordenadora solicitou a todos do colegiado 121 
que ajudasse na divulgação da aula inaugural que será ministrada no dia 02/08, com a prof.ª Ana Luiza 122 
Salgado Cunha, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), cujo tema será: “Ler o mundo 123 
antes das palavras: reflexões sobre a educação no cenário político brasileiro no ano do centenário de 124 
Paulo Freire”. Desacatou ainda que a divulgação também será realizada nas redes sociais e no site do 125 
programa; 5.2– Edital Fapes Nº 06/2021 Bolsa Pesquisador Capixaba - Bpc: A coordenadora comunicou 126 
que foi enviado via e-mail para todos os docentes o edital Fapes, ao qual se refere a chamada Pública para 127 
seleção de propostas para concessão de Bolsa Pesquisador Capixaba, no qual será selecionada as 128 
propostas para concessão de Bolsa Pesquisador Capixaba (BPC) a pesquisadores com destacada 129 
produtividade em pesquisa ou em desenvolvimento. Frisou que é uma oportunidade para conseguir 130 
recursos para o desenvolvimento das pesquisas do programa; 6. Palavra Livre: A profª Raisa Maria de 131 
Arruda Martins reforçou o pedido da participação de todos na aula inaugural e destacou que os 132 
professores que tiverem aula na graduação neste horário liberarem os alunos para participarem da aula 133 
inaugural. A profª Andreia Weiss comunicou que teve retorno positivo da aprovação do projeto com o 134 
Comitê de Ética do Campus Goiabeira e que o seu orientando já deu andamento ao processo de coleta de 135 
dados. O profº João Paulo Casaro Erthal reforçou que a aula inaugural deve ter o auxílio dos bolsistas, já 136 
que eles têm dedicação integral ao programa. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente 137 
reunião às 16:16, e eu, Roziane Santos da Costa, secretária, lavrei a presente Ata, constando de cento e 138 
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quarenta e três linhas (143) linhas e quatro (04) páginas, que, após lida e aprovada será assinada 139 
digitalmente pela secretaria do programa e a presidente e coordenadora Marileide Gonçalves França que 140 
também assinará pelos professores  Johelder Xavier Tavares e Jorge Henrique Gualandi, por serem 141 
membros externos a  UFES , não tendo acesso ao sistema Lepisma, onde será efetuada as assinaturas 142 
digitais............................................................................................................................................................ 143 
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