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ATA DA 1ª REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO, DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

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

DE CIÊNCIAS EXATAS NATURAIS E DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 3 

VIA WEB CONFERÊNCIA NO DIA VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE UM (20/08/2021), ÀS QUATORZE 4 

HORAS E DOZE MINUTOS (14:12), SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGEEDUC PROFESSORA 5 

MARILEIDE GONÇALVES FRANÇA, CONTANDO AINDA, COM A PRESENÇA DOS DOCENTES, ANDREIA WEISS, 6 

ANDERSON LOPES PEÇANHA, JORGE HENRIQUE GUALANDI, LUCELI DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE 7 

CARVALHO, RAISA MARIA DE ARRUDA MARTINS E SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO E AINDA, 8 

COM A AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO(S) PROFESSOR(ES) ALINE DE MENEZES BREGONCI, JOÃO PAULO 9 

CASARO ERTHAL, JOHELDER XAVIER TAVARES, MARCOS VOGEL, E DO(A) DISCENTE MARIANNA CASSA DE 10 

SOUZA. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do PPGEEDUC apresentando a pauta: 1. Inclusão e 11 

Exclusão de ponto de pauta. A coordenadora solicitou a inclusão do seguinte ponto de pauta: 4.11– 12 

Aprovação dos Representantes Discentes da Turma 2021/2: Que o colegiado aprovou à unanimidade; 2. 13 

Aprovação da Ata: Foi apresentada a ATA da 1ª reunião extraordinária de julho de 2021 (29/07/2021) e 14 

a ATA da 1ª reunião extraordinária de agosto de 2021 (06/08/2021). Que o colegiado aprovou à 15 

unanimidade; 3. Expediente: 3.1– Reuniões da PRPPG (03/08/21; 12/08/21): A coordenadora fez alguns 16 

informes da PRPPG e informou sobre as reuniões da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação que ocorreram 17 

nos dias 03 e 12/08/21. Disse que a reunião do dia 12/08 foi exclusiva para discussão da Resolução Geral 18 

da Pós-Graduação da Ufes. Avisou também que a Ufes já está apta a fazer reconhecimento de diplomas 19 

estrangeiros. Em relação a tradução de artigos, a coordenadora informou que a empresa responsável pelo 20 

processo está atrasada e que ainda restava recursos. Desse modo, se algum membro do colegiado tivesse 21 

interesse em enviar artigo para tradução poderia encaminhá-lo para coordenação. Outro ponto discutido 22 

foi a sala de Webconferência que será instalado em uma das salas da pós-graduação no prédio 23 

administrativo. Outro informe se refere ao ebook, o prazo de licitação foi prorrogado. Assim, a PRPPG 24 

está verificando a possibilidade de uma terceira rodada, para quem quiser ainda submeter nova proposta 25 

de livros para publicação. Então, foi proposto aos professores da linha 1 que se organizassem para 26 

submissão de uma proposta de livro, com trabalhos oriundos das produções dos discentes e docentes; 27 

3.2– Edital 01/2021 – Prêmio Ufes de Teses e Dissertações: Foi enviado por e-mail junto a convocação 28 

de reunião do dia 20/08 o link da página da EDUFES a respeito do Edital 01/2021. Que torna pública a 29 

seleção para publicar, em formato de livros, nove teses e dissertações defendidas no período de 2017 a 30 

2020 nos cursos de pós-graduação stricto sensu da Ufes. As inscrições deverão ser feitas pelos 31 

coordenadores dos programas de pós-graduação da universidade entre os dias 9 de agosto e 8 de outubro 32 

de 2021. Cada uma das nove obras selecionadas pertencerá a uma área de conhecimento do Conselho 33 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A coordenadora questionou como o 34 

programa irá realizar a seleção da dissertação que representará o PPGEEDUC dentro da área de 35 

concentração multidisciplinar que cabe ao programa. Foi dito também que o Programa deverá indicar um 36 

professor que irá compor a banca de seleção. Então, foi sugerido pelo colegiado criar uma comissão com 37 

professores que ainda não tiveram trabalhos defendidos, no período de 2017 a 2020. Essa comissão 38 

planejará todo processo, como elaborar o cronograma, contendo inscrição, critérios, período de análise 39 

e resultado. A comissão foi composta pelos professores: Aline de Menezes Bregonci, Anderson Lopes 40 

Peçanha, Jorge Henrique Gualandi   e Maria Aparecida De Carvalho; 3.3– Aquisição de licenças de Offices 41 

da Microsoft: A coordenadora lembrou que na última reunião foi falado da compra do office para cada 42 
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programa de pós-graduação, receberá duas licenças. Foi solicitado pela PRPPG a indicação de dois 43 

servidores que irão ficar de posse dessas licenças no PPGEEDUC. Os nomes indicados foram a 44 

coordenadora do programa Marileide Gonçalves França e a secretaria do programa Roziane Santos da 45 

Costa. 3.4– Plataforma Financiar: É uma plataforma de anúncios de editais de pesquisas e a Ufes adquiriu 46 

50 licenças do Financiar para um total de 65 programas, de forma que a PRPPG teve que juntar alguns 47 

PPGs no acesso. O PPGEEDUC, por integrar a mesma área de avaliação da CAPES e possuir temas 48 

correlatos com o Programa de Ensino na Educação Básica, no campi de São Mateus, terá suas licença 49 

compartilhada. Os responsáveis do programa pela plataforma serão a profª Simone Aparecida Fernandes 50 

Anastácio e a secretaria do programa Roziane Santos da Costa, que receberão as informações e 51 

repassarão para os membros do colegiado, pois o objetivo será concorrer nos editais a fim de conseguir 52 

recursos para as pesquisas do programa. 4. Ordem do dia: 4.1– Alteração na Planilha de Gastos 2021 do 53 

Proap: O programa recebeu e-mail contendo a informação da liberação de recursos da Proap que será 54 

até o mês de setembro/2021. Diante desta informação a coordenadora junto com a coordenadora 55 

adjunta marcaram uma reunião com a responsável por este processo junto da PRPPG para sanar as 56 

dúvidas de como empregar melhor este recurso, já que o programa foi contemplado com o valor de R$ 57 

7.804,00 para utilizar até a segunda quinzena de dezembro/2021. As coordenadoras verificaram que as 58 

limitações para o uso da verba são diversas, então foi sugerido pela servidora que o item mais razoável 59 

para melhor aprovação do recurso de custeio seria na rubrica ajuda de custo em reembolso nas inscrições 60 

em eventos. A coordenadora enfatizou que devido a pandemia muitos eventos estão sendo realizados na 61 

modalidade on line, o que dificulta o reembolso de passagens e diárias. Foi lembrado também que se o 62 

programa utilizasse na rubrica material de consumo teria que viabilizar uma licitação que tornaria o 63 

processo demorado e teria o risco de perder o prazo. A coordenadora informou ainda que na última 64 

semana a PRPPG abriu a possibilidade de realizar alterações na planilha, considerando o contexto de 65 

Pandemia. A planilha modificada deverá ser enviada até 23:59 do dia 20/08. Foi solicitado ao colegiado, 66 

sugestões para o direcionamento dos recursos do Proap, considerando o pouco tempo para elaboração 67 

dos processos e a preocupação de não devolver o dinheiro. A profª Simone Aparecida Fernandes 68 

Anastácio disse que na reunião com a PRPPG sugeriu a compra de um software, mas percebeu que o 69 

processo seria longo e verificou que o leque de opções é muito restrito devido as características do 70 

programa. A coordenadora salientou a importância de um planejamento prévio de cada linha, referente 71 

aos materiais didáticos. Desse modo, sugeriu o levantamento de materiais utilizados nas pesquisas para 72 

o planejamento do próximo ano.  Foi colocado para votação a proposta de alteração da planilha, em que 73 

a maior parte do recurso será destinado na impressão de um livro com a turma 2018/2 e também para 74 

atender os levantamentos de reembolso de ajuda de custo dos discentes e docentes. Que o colegiado 75 

aprovou à unanimidade; 4.2–solicitação de coorientação da discente Adriana Brunharo Vicentino, 76 

orientanda da profª  Andreia Weiss: foi compartilhado pela coordenadora o ofício (003/21) enviado por 77 

e-mail para secretaria do programa pela orientadora profª Andreia Weiss. O pedido é regido legalmente 78 

conforme Regimento do PPGEEDUC 2017 - Art. 16º. - § 2º, e foi colocado para aprovação a inclusão da 79 

Profa. Dra. Raisa Maria de Arruda Martins como Coorientadora da Mestranda Adriana Brunharo 80 

Vicentino. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.3– Solicitação para cursar Disciplina em Programa 81 

de Pós-Graduação Externo ao PPGEEDUC, da discente Andressa Pereira Sartori: Foi apresentado pela 82 

coordenadora o requerimento enviado pela aluna Andressa Pereira Sartori para cursar a Disciplina 83 

Seminário C: Escrita Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação que fica no Centro de 84 
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Educação da Universidade Federal do Espírito Santo - PPGE/CE/UFES. A justificativa apresentada pela 85 

aluna foi que a disciplina irá dar base na redação de textos acadêmicos e teve anuência do orientador. 86 

Que o colegiado aprovou à unanimidade. Após aprovação na disciplina cursada no semestre 2021/2 será 87 

lançado no sistema SAPPG; 4.4– Relatório da disciplina Estágio em Docência da discente Michele Ceccato 88 

Cunha: Foi apresentado pela coordenadora o relatório enviado por e-mail para secretaria do programa 89 

pela profª Andreia Weiss para aprovação. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.5–Solicitação de 90 

Extrapolação de prazo para a realização defesa final da discente Mariana Aparecida Lordeiro: Foi 91 

encaminhado pela orientadora profª Marileide Gonçalves França a Solicitação de Extrapolação de prazo 92 

para realização da defesa final da aluna Mariana Aparecida Lordeiro. A profª Marileide Gonçalves França 93 

expôs a justificativa da referida solicitação, considerando o afastamento de licença maternidade (quatro 94 

meses-término 02/06/2021,) da discente que implicou no desenvolvimento do seu trabalho de pesquisa, 95 

tendo em vista os cuidados dispensados à sua filha recém-nascida, concomitante a escrita do texto e 96 

também teve outro fator que afetou no atraso da realização da defesa foi a mudança na orientação no 97 

mês de dezembro. Desse modo, a discente não teve condições para finalizar a dissertação. Foi colocado 98 

para votação e o prazo máximo para dissertação ficou para 30/09/2021. Que o colegiado aprovou à 99 

unanimidade; 4.6– Atribuições das Comissões Internas do PPGEEDUC: Foi lembrado pela coordenadora 100 

que na reunião do dia 15/07 ficaram pendentes de ser aprovadas as atribuições das comissões: Comissão 101 

Bolsa e Acompanhamento discente, Comissão Regimento e Autoavaliação e Comissão Processo Seletivo 102 

para ingresso de novos discentes, que foi deliberado para apresentar na reunião do dia 20/08. Ao final 103 

das apresentações das atribuições, após sugestões de alguns membros do Colegiado, ficou definido que 104 

as comissões realizarão alterações nas atribuições: Comissão Bolsa e Acompanhamento discente, ficou 105 

de rever as atribuições de modo a propor ações que envolvam o acompanhamento de todos os discentes 106 

do Programa; a Comissão Regimento e Autoavaliação terá que alinhar as suas atribuições com as 107 

diretrizes da pós-graduação da Ufes, para atender ao Regimento Geral de pós-graduação da Ufes e a 108 

autoavaliação do programa; e, por último, a Comissão Processo Seletivo para ingresso de novos 109 

discentes que terá que adicionar a composição da Comissão que irá trabalhar no novo processo seletivo. 110 

As comissões de Regimento e Autoavaliação e Comissão Processo Seletivo para ingresso de novos 111 

discente por terem que fazer mudanças pontuais, foram aprovadas por unanimidade, tendo que enviar 112 

por e-mail as alterações propostas, já a Comissão Bolsa e Acompanhamento discente realizará as 113 

alterações e suas atribuições serão submetidas novamente ao colegiado para aprovação. 4.7– Solicitação 114 

de mudança de orientação da discente Harízia Rozeno Peixoto: Foi colocado para votação na reunião 115 

29/07 o desligamento do profº João Paulo como orientador e ficou deliberado para a próxima reunião do 116 

colegiado do dia 20/08 a indicação pela aluna do novo orientador. Conforme foi acordado na reunião do 117 

dia 29/07, a aluna Harízia Rozeno Peixoto deveria apresentar um documento de anuência do futuro 118 

orientador num prazo de 15 dias, contados a partir do envio do e-mail. No devido prazo a aluna 119 

encaminhou um e-mail a secretaria anexado uma carta de anuência de orientação da profª Raisa Maria 120 

de Arruda Martins a partir de 01/08 de 2021. Foi apresentado pela coordenadora o requerimento de 121 

solicitação de mudança de orientação. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.8– Cancelamento da 122 

Bolsa da discente Harízia Rozeno Peixoto: conforme foi discutido em reunião a discente Harízia Rozeno 123 

Peixoto vem apresentando desempenho insuficiente no Programa, considerando que não cumpriu com 124 

algumas atividades e não apresentou projeto de Qualificação, no prazo máximo de 18 (dezoito) meses de 125 

curso. Cumpre destacar que esse critério é avaliado pelo Colegiado do Programa para continuidade com 126 
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a bolsa ou seu cancelamento. Diante do exposto, após relato do orientador e de considerações realizadas 127 

por alguns membros do Colegiado, foi deliberado pelo cancelamento da Bolsa da aluna referida aluna. A 128 

solicitação de cancelamento da bola será encaminhada para setor de bolsa da Ufes, pelo motivo “Critério 129 

do curso”, a partir do dia 31/08/2021. A coordenadora, salienta que esta bolsa em aberto será transferida 130 

para os novos alunos ingressantes que concorrerão no processo seletivo de bolsa conforme Edital 131 

003/2021. Em relação a situação da aluna no Programa, a coordenadora informou que a aluna não 132 

pretende se desligar do Curso e tentará o trancamento para cuidar da sua saúde e dar prosseguimento a 133 

sua pesquisa, agora sob a orientação da Profª Raisa Maria de Arruda Martins. A aluna deverá encaminhar 134 

documentação para dar entrada na perícia médica à Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - SASAS 135 

- Setorial Sul, pois conforme orientação recebida pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação o colegiado 136 

não pode deliberar o trancamento de curso e sim o SASAS, em caso favorável ao afastamento a aluna terá 137 

um prazo para cuidar da sua saúde e para retornar as suas atividades acadêmicas  para concluir o curso 138 

para não ter que devolver o erário, referente a bolsa CAPES/DS recebida. Que o colegiado aprovou à 139 

unanimidade; 4.9– Avaliação das solicitações de validação do Exame de proficiência: A coordenadora 140 

expos que alguns alunos já estão enviando exames de proficiência para validação, e fez o questionamento 141 

de como será feito essa validação, que poderá ser através de alguma comissão interna já criada ou será 142 

constituída uma nova. E também disse que Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação enviou por e-mail 143 

orientações listadas pelo Centro de Línguas da Ufes de como proceder para não ocorrer em uma falta de 144 

padronização. A profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio perguntou se não teria alguma comissão 145 

interna que se encaixaria nesta tarefa e também sugeriu que a comissão teria que colocar este ponto 146 

como uma de suas atribuições e adaptar nas normas deliberadas pela PRPPG. Segundo a coordenadora a 147 

Comissão Processo Seletivo para ingresso de novos discentes, seria a Comissão que mais aproxima dessa 148 

tarefa, considerando que suas atividades estão articuladas com o processo de ingresso de novos 149 

discentes. A profª Luceli de Souza pediu melhores esclarecimentos a respeito das orientações enviadas 150 

pelo pró-reitor, pois segundo ela ao receber os exames de seus orientandos para assinar digitalmente 151 

dando ciência do recebimento, ela fez algumas investidas de leituras antes de assinar.  A coordenadora 152 

disse que as orientações enviadas pelo Centro de Línguas foram para sanar as dúvidas que os programas 153 

estavam tendo e também orientando a respeito da equivalência de notas.  E relatou que a atribuição 154 

desta comissão será verificar se os exames de proficiência estão correlatos com estas orientações 155 

enviadas.  A profª Luceli de Souza se prontificou para fazer a análise dos exames de proficiência de seus 156 

orientados, então a coordenadora sugeriu se a profª Luceli de Souza também realizasse a análise dos 157 

demais alunos. A profª Luceli de Souza aceitou a proposta e ficou de analisar as orientações enviadas pela 158 

PRPPG para ver como será o procedimento para Certificação de Proficiência e após a análise enviará o 159 

resultado para conselho deliberar. Ficou para secretaria do programa enviar para profª Luceli de Souza o 160 

e-mail com as orientações e os exames enviados. Foi colocado para votação que a profª Luceli de Souza 161 

irá fazer as análises dos exames de proficiência e a Comissão Processo Seletivo para ingresso de novos 162 

discentes irá inserir os critérios que serão utilizados nas suas atribuições. Que o colegiado aprovou à 163 

unanimidade; 4.10 Resultado do Edital n. 003/2021 - Processo de Seleção de Bolsistas CAPES-DS – 164 

PPGEEDUC. A coordenadora passou a palavra para profª Andreia Weiss, devido à ausência justificada do 165 

presidente da comissão de bolsas o profº Marcos Vogel. A profª Andreia Weiss explicou como foi todo o 166 

processo seletivo e disse que o critério de avaliação foi a maior nota de cada candidato. A coordenadora 167 

compartilhou o documento constando a classificação final. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 168 
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4.11– Aprovação dos Representantes Discentes da Turma 2021/2: Foi enviado e-mail para programa com 169 

os seguintes nomes: João Paulo Ribeiro Bernardes (membro titular) Alan Correa Dorigo (membro 170 

suplente). A coordenadora colocou para votação. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 5. 171 

Comunicados: 5.1– Edital Fapes Nº 06/2021 Bolsa Pesquisador Capixaba – Bpc – que foi prorrogado; 5.2– 172 

Planos de Ensino 2021/2 que foi solicitado para enviar para secretaria; 5.3– Oficina Plataforma Lattes – 173 

14/09/21 – Prof. Me. Guilherme de S. Vieira Alves (Unesp): foi pedido pela coordenação não esquecer 174 

da data; 6. Palavra Livre: não houve. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 175 

16:18, e eu, Roziane Santos da Costa, secretária, lavrei a presente Ata, constando de cento e oitenta linhas 176 

(180) linhas e cinco (05) páginas, que, após lida e aprovada será assinada digitalmente pela secretaria do 177 

programa e a presidente e coordenadora Marileide Gonçalves França.......................................................... 178 
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