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ATA DA 1ª REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO, 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 QUINZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE UM (15/07/2021), ÀS QUATORZE 4 
HORAS E NOVE MINUTOS (14:09), SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGEEDUC PROFESSORA 5 
MARILEIDE GONÇALVES FRANÇA, CONTANDO AINDA, COM A PRESENÇA DOS DOCENTES, ALINE DE 6 
MENEZES BREGONCI, ANDERSON LOPES PEÇANHA, ANDREIA WEISS, JOÃO PAULO CASARO ERTHAL, 7 
JORGE HENRIQUE GUALANDI, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, RAISA MARIA DE ARRUDA MARTINS E 8 
SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO E AINDA, COM A AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO(S) 9 
PROFESSOR(ES) JOHELDER XAVIER TAVARES, LUCELI DE SOUZA E MARCOS VOGEL E DO(A) DISCENTE 10 
MARIANNA CASSA DE SOUZA. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do PPGEEDUC apresentando a 11 
pauta: 1. Inclusão e Exclusão de ponto de pauta. A coordenadora solicitou a inclusão dos seguintes 12 
pontos de pauta: 4.9– Posicionamento do colegiado em relação a situação da aluna Harízia Rozeno 13 
Peixoto. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.10– Posicionamento do Colegiado em relação a não 14 
prorrogação da bolsa da Thaís Silva de Oliveira. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.11– 15 
Aprovação de Solicitação de Defesa de Qualificação da aluna Harízia Rozeno Peixoto. Que o colegiado 16 
aprovou à unanimidade; 2. – Aprovação da Ata: Foi apresentada a ATA da 1ª reunião ordinária de junho 17 
de 2021 (15/06/2021). Que o colegiado aprovou à unanimidade; 3. Expediente: 3.1– Reunião da PRPPG 18 
(29/06/2021): A coordenadora expôs os pontos destaques que foram discutidos na reunião com a PRPPG: 19 
Editais Pibic (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 12/07) e PIBIT (Programa 20 
Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação -16/07/2021); Proap – sem 21 
informações, foi adquirido pacotes de Office para todos o PPGs, mas a empresa ainda não entregou; 22 
Contratação da Plataforma Financiar - O Sistema Financiar divulga os agentes financiadores, nacionais e 23 
internacionais, que apoiam projetos de P,D&I no Brasil – por área de conhecimento, em vias de definição 24 
da logística e assinatura do contrato; plataforma Carolina Bori da Capes para Reconhecimento e 25 
Revalidação de Diplomas Estrangeiros; Earte na pós-graduação permanece durante o período da 26 
Pandemia; Sistema de matrícula – 2ª quinzena de julho; 3.2– Proposta de Alteração da Resolução 27 
58/2017. No último dia 29/06/21, na reunião da Câmara de Pós-Graduação foi discutida e aprovada a 28 
proposta de alteração da Resolução 58/2017, que se refere aos procedimentos para o reconhecimento 29 
de diplomas estrangeiros. As alterações foram necessárias considerando as orientações/exigências 30 
da Controladoria-Geral da União (CGU). O documento foi enviado no dia 05/07 para apreciação final aos 31 
coordenadores, pois será encaminhada ao CEPE. Desse modo, foi compartilhada a proposta da Resolução 32 
para os membros do Colegiado, via Google Docs. para que fosse incluída sugestões de alteração. Não teve 33 
nenhuma sugestão. Foi anexada a esta ata a Proposta de Alteração da Resolução 58/2017; 3.3– Portaria 34 
Normativa nº 08, de 01 de julho de 2021: Estabelece diretrizes básicas para a realização de defesas de 35 
Dissertação ou Tese por meio de videoconferência ou outro suporte eletrônico a distância equivalente, 36 
nos cursos de pós-graduação stricto sensu no âmbito desta Universidade. Foi anexada a esta ata a Portaria 37 
Normativa nº 08; 3.4– Proposta de Alteração do Regulamento Geral da PG na Ufes: É um documento 38 
importante que visa regular e disciplinar as atividades de ensino de Pós-graduação desenvolvidas na Ufes. 39 
A coordenadora salientou que os membros do colegiado receberão por e-mail, através do Google Drive 40 
para inserir sugestões do programa que após serem compiladas será marcado uma reunião extraordinária 41 
para discussão; 3.5– Distribuição de Cotas Remanescentes de Obras (Livros) – PRPPG:  Foi enviado e-42 
mail no dia 08/07 pela coordenação explicando que na 4ª Reunião Ordinária Virtual da Câmara de PG da 43 
Ufes, ficou definido que a PRPPG dará início a distribuição de cotas remanescentes para publicação de 44 
obras (Livros e-books), que estejam prontos pelos docentes de seus PPGs. Os livros serão publicados pela 45 
Edufes, desse modo, devem ser elaborados de acordo com as normas da Editora e cada Programa deverá 46 
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preencher um formulário com indicações de propostas até o dia 16/07/2021, com os seguintes dados: 47 
título, autores, número de páginas, preto e branco e coloridas; 3.6– Equipamentos recebidos pelo 48 
PPGEEDUC: Os centros CCENS e CCAE receberam um Kit Sala Web Conferência para atendimentos dos 49 
PPGs que constam dos seguintes itens: 2 notebooks, 1 mesa de som, 1 câmara, 1 caixa de som, 1 tripé e 50 
cabos e 1 computador novo. Na reunião realizada pelo vice-diretor do CCENS com os coordenadores dos 51 
PPGs foi relatado da necessidade emergencial da instalação da Sala Web, a dificuldade está na falta de 52 
espaço físico do CCENS para instalação da mesma. Então foi sugerido ser instalado temporariamente em 53 
uma das salas no prédio Administrativo do CCENS, onde são ministradas as aulas;  3.7– Redes Sociais do 54 
PPGEEDUC (Página/Ufes; Facebook; Instagram): Objetivo de padronizar as informações/divulgações e 55 
manter os usuários atualizados com as publicações do programa - Página- 56 

https://ensinoeeducacao.alegre.ufes.br/, Facebook - Ensino Ppgeeduc e Instagram @ppgeeduc.ufes; 57 
3.8– Seminário PPGEEDUC (2º semestre): deliberação foi para deixar o colegiado informado a respeito 58 
da reunião que ocorreu no dia 07/07/2021 com a turma egressa sobre o seminário que será realizado no 59 
segundo semestre. Na reunião foi composta uma comissão: Mateus Augusto Almeida Martins, Hedylady 60 
Santiago Machado, Fernanda Sampaio de Almeida, Marianna Cassa de Souza Santos, Marcos Vogel, Raisa 61 
Maria de Arruda Martins e Maria Aparecida de Carvalho. A coordenação ficou de agendar a primeira 62 
reunião da Comissão, para eleição do presidente e organização das ações; 3.9– Reunião com a turma 63 
2021/2 (22/07/21): convite aos membros do colegiado para participar da reunião com a turma 64 
ingressante no semestre 2021/2, no dia 22/07/21, às 19h, que será ministrada via Google Meet, link será 65 
enviado por e-mail. A pauta da reunião será a acolhida da turma, apresentação do Programa e dos 66 
Docentes. A coordenadora salientou da importância da participação de todos os docentes; 4. Ordem do 67 
dia: 4.1– A coordenadora passou a palavra para profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio que fez uma 68 
explanação de todo o processo relembrando fatos e falou da proporção que o processo tomou devido ao 69 
reclamante abrir processo simultâneos em várias instâncias. De acordo com lei nº 9784 de 29/01/99, que 70 
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, in verbis: “Art. 56. Das 71 
decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. § 1o O recurso será 72 
dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o 73 
encaminhará à autoridade superior”. O reclamante foi abrindo processos em diversas esferas 74 
simultaneamente sem esperar de acordo com a lei a tramitação normal não respeitando o prazo ampla 75 
defesa e contraditório, que acabou chegando na instância superior que é o Cepe (Conselho de Ensino, 76 
Pesquisa e Extensão), que foi submetido a um(a) relator(a) que solicitou alguns esclarecimentos a respeito 77 
da reprovação do aluno na disciplina PFOR 1024 – Ferramentas computacionais destinadas à pesquisa 78 
qualitativa. Na reunião do colegiado dia 06/12/19 foi criado uma comissão para dar parecer referente ao 79 
processo n° 23068.067872/2019-97, composta pelos professores: Aline de Menezes Bregonci, Juliana 80 
Rosa do Para Marques de Oliveira e Marcos Vogel. Que o colegiado aprovou à unanimidade. Foi passado 81 
a palavra à presidente da comissão para apresentação do parecer do processo. A profª Aline de Menezes 82 
Bregonci salientou a respeito dos questionamentos da relatora, que foi: processo avaliativo da disciplina 83 
PFOR 1024, escolha dos membros da comissão do parecer do processo e escolha da data da avalição 84 
proposta pelo Conselho. De acordo com a profª Aline de Menezes Bregonci, o profº Marcos Vogel, 85 
responsável pela disciplina, fez todo o relato, por meio de uma dissertação textual sobre a disciplina PFOR 86 
35 1024 desde de sua criação e a disponibilização o link da plataforma na qual a mesma foi ministrada no 87 
formato on line e também o quadro das distribuições das notas explicando que o aluno Maikom Joaquim 88 
Barbosa Ecard da Silva, não atingiu a nota mínima necessária para aprovação, sendo assim reprovado, 89 
sem direito a crédito. Ressaltou ainda, o procedimento realizado pela comissão para atender ao pedido 90 
da Câmara de Graduação que solicitou uma reavaliação. No relato foi detalhado como foi planejada a 91 
avaliação. A profª Aline de Menezes Bregonci explicou também o porquê ela e a profª Juliana Rosa do 92 
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Para Marques de Oliveira foram escolhidas para fazer parte da comissão de parecer, por não terem sido 93 
professoras do aluno e assim poderiam emitir um parecer impessoal. A escolha da data da avaliação foi 94 
feita em respeito ao calendário acadêmico. A profª Aline de Menezes Bregonci destacou ainda que foi 95 
realizado o acréscimo da trajetória histórica de todo processo, conforme deliberado na última reunião do 96 
Colegiado, desde do início de sua abertura em 09/10/19, na tentativa de possibilitar a compreensão de 97 
todo o processo por parte da relatora, já que o mesmo está composto de 714 páginas. Foi destacado 98 
ainda, a necessidade de constar em Ata o estranhamento do colegiado em relação a decisão da Câmara 99 
de Graduação, com a orientação de nova avaliação da disciplina PFOR 1024 – Ferramentas 100 
computacionais destinadas à pesquisa qualitativa, considerando que o aluno tinha sido desligado pelo 101 
programa após ampla discussão no Colegiado, que levou em consideração o Regimento do Programa e da 102 
Ufes, o resultado da Comissão do Plágio, dentre outros aspectos. Foi colocado para votação o parecer da 103 
comissão. Que o colegiado aprovou à unanimidade favorável; 4.2– Aprovação de Solicitação de Defesa 104 
de Qualificação dos discentes: Título:  “O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa 105 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no cotidiano de uma escola estadual do município de 106 
Alegre/ES”; Discente: Josiano Silva Freitas; Orientador: Anderson Lopes Peçanha; Coorientador: Johelder 107 
Xavier Tavares; Banca: Prof.ª – Marileide Gonçalves França; Prof.º – Eduardo Augusto Moscon Oliveira e 108 
Prof.ª –  Simone Aparecida Fernandes Anastácio; Data: 20/07/2021; Horário: 14:30 horas e Local: via 109 
webconferência; Título: “A educação ambiental na Microrregião do Caparaó (ES): estudo das concepções 110 
pedagógicas de professores dos municípios de Alegre e Guaçuí”; Discente: Viviane Tavares de Paula; 111 
Orientadora: Maria Aparecida de Carvalho; Banca: Prof.º – Marcos Vogel; Prof.º – Leonardo Civale e Prof.ª 112 
– Aline de Menezes Bregonci; Data: 27/08/2021; Horário: 14:00 horas e Local: via webconferência; Título: 113 
“Professores ou Historiadores? O dilema da formação pedagógica nos cursos de licenciatura em História 114 
de Cachoeiro de Itapemirim - ES”; Discente: Thaís Silva de Oliveira; Orientadora: Aline de Menezes 115 
Bregonci; Coorientadora: Andréia Weiss;  Banca: Prof.ª – Marileide Gonçalves França; Prof.ª – Maria 116 
Alayde Alcantara Salim e Prof.ª – Raisa Maria de Arruda Martins; Data: 27/08/2021; Horário: 14:00 horas 117 
e Local: via webconferência; Título:  “Trajetória escolar e capacitismo: estudo de caso de estudantes com 118 
deficiência visual do ensino superior na UFES - unidade de Alegre/ES”; Discente: Ana Claudia Fontes da 119 
Silva; Orientadora: Simone Aparecida Fernandes Anastácio; Banca: Prof.ª – Marileide Gonçalves França; 120 
Prof.ª – Susana Couto Pimentel e Prof.ª – Aline de Menezes Bregonci; Data: 31/08/2021; Horário: 09:00 121 
horas e Local: via webconferência; Título: “Práticas de leitura e de escrita na EJA: Desafios e 122 
Possibilidades”; Discente: Daniela Mendonça Delucas; Orientadora: Aline de Menezes Bregonci; Banca: 123 
Prof.ª – Marileide Gonçalves França; Prof.ª – Edna Castro de Oliveira e Prof.ª – Raisa Maria de Arruda 124 
Martins; Data: 31/08/2021; Horário: 14:00 horas e Local: via webconferência. Que o colegiado aprovou à 125 
unanimidade; 4.3– Aprovação de Solicitação de Extrapolação de prazo para a realização do Exame de 126 
Qualificação e defesa final do discente Matheus Leme Novaes: Foi encaminhado pela orientadora profª 127 
Andreia Weiss a Solicitação de Extrapolação de prazo para realização da qualificação e defesa final do 128 
aluno Matheus Leme Novaes. A profª Andreia Weiss expos a justificativa enviada por e-mail para 129 
secretaria do programa em 01/07/21. Após toda explanação foi enviada para votação. Que o colegiado 130 
aprovou à unanimidade; 4.4– Aprovação de solicitação para cursar Disciplina em Programa de Pós-131 
Graduação Externo ao PPGEEDUC, da discente Renata Moraes Serafim: Foi apresentado pela 132 
coordenadora adjunta o requerimento enviado pela aluna Renata Moraes Serafim para cursar a Disciplina 133 
Seminário C: Escrita Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação que fica no Centro de 134 
Educação da Universidade Federal do Espírito Santo - PPGE/CE/UFES. A justificativa apresentada pela 135 
aluna foi que a disciplina irá ajudar na construção da dissertação e teve anuência do orientador. Que o 136 
colegiado aprovou à unanimidade. Após aprovação na disciplina cursada no semestre 2021/2 será lançado 137 
no sistema SAPPG.; 4.5– Aprovação da solicitação de Coorientação dos discentes André Silveira do 138 
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Amaral e Elemilson Barbosa Caçandre, orientandos da Profª Drª Luceli de Souza: Foi apresentado pela 139 
coordenadora o memorando (002/21) enviado por e-mail para secretaria do programa pela orientadora 140 
profª Luceli de Souza. O pedido é regido legalmente conforme Regimento do PPGEEDUC 2017 - Art. 16º. 141 
- § 2º, o questionamento da orientadora é o fato de que os alunos são de área de formação diferente da 142 
orientadora que é de Ciências Biológicas e com o auxílio do Coorientador prof. Jorge Henrique Gualandi 143 
que é da mesma área dos alunos, que neste caso é a Matemática, aceitou o convite e também ajudará na 144 
estruturação do projeto de pesquisa e desenvolvimento de discussões da área. Que o colegiado aprovou 145 
à unanimidade; 4.6– Aprovação das atribuições das Comissões Internas do PPGEEDUC: Foi apresentado 146 
pela coordenação do programa o quadro com os respectivos membros de cada comissão e seus 147 
presidentes, que foi aprovado em reunião do dia 15/07, na qual os mesmos a partir desta data teriam 100 148 
dias para desenvolver e concluir as atividades. Ficou estabelecido nesta reunião que as comissões 149 
aprovadas apresentariam suas atribuições e ações parciais. Desse modo, cada presidente de comissão 150 
apresentou as suas atribuições, ficando pendente para apresentar formalmente as comissões: Regimento 151 
e auto avaliação, Bolsa/acompanhamento discente e Processo Seletivo para ingresso de novos discentes. 152 
O prof. Anderson Lopes Peçanha solicitou ajuda dos membros do colegiado com sugestões, já que coube 153 
a ele a comissão do Regimento e auto avaliação. A coordenadora solicitou as comissões que ficaram 154 
pendentes o envio das suas atribuições para que as mesmas sejam incluídas no planejamento estratégico 155 
do Programa e salientou também que a comissão Credenciamento/acompanhamento docente precisa 156 
pensar no recredenciamento e descredenciamento dos docentes a partir das suas produções. 157 
Acrescentou ainda que, considerando o término de uma das bolsas CAPES/DS já no início do semestre 158 
2021/2, comissão de Bolsa/acompanhamento discente terá que apresentar suas ações em caráter de 159 
urgência.   A comissão do Processo Seletivo para ingresso de novos discentes, que tem como presidente 160 
o prof. João Paulo Casaro Erthal, colocou que pretende lançar edital ainda este ano e a coordenadora 161 
frisou a necessidade do trabalho conjunto com a comissão de Credenciamento/acompanhamento 162 
docente.  Ao final, a coordenadora ratificou que as atribuições das comissões que ficaram pendentes 163 
serão aprovadas na reunião de agosto. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.7– Proposta da Logo 164 
do PPGEEDUC: Foi apresentado pela coordenadora as propostas de logos encaminhadas para 165 
coordenação, considerando a importância e necessidade da  logo do Programa para  garantir maior 166 
visibilidade ao programa nas redes sociais e divulgação em eventos. Foi colocado tanto pela coordenadora 167 
como pela coordenadora adjunta que as propostas apresentadas não foram todas finalizadas e 168 
ressaltaram da participação tanto dos discentes quanto dos docentes nas sugestões para finalizar na 169 
próxima reunião. O prof. João Paulo Casaro Erthal disse não ter gostado das propostas iniciais e pediu que 170 
essa definição da logo do PPGEEDUC fosse mais discutida de modo a garantir a participação dos docentes 171 
e discentes. Então, a coordenadora propôs a criação de uma comissão para encabeçar a criação de novas 172 
propostas.  Foi colocado para votação a criação de uma comissão, que foi composta pelos professores 173 
João Paulo Casaro Erthal e Anderson Lopes Peçanha. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.8– 174 
Destaques da Plataforma Sucupira: A prof.ª Andreia Weiss enviou por e-mail aos membros do colegiado 175 
uma planilha para que fosse inserido as justificativas dos destaques e a coordenadora passou a palavra 176 
para a prof.ª Andreia Weiss apresentar o que foi efetuado na Plataforma Sucupira. A prof.ª Andreia Weiss 177 
reforçou da necessidade de finalizar até o dia 19/08/21 aos destaques dos docentes. Foi repassado para 178 
os membros colocar se teria algum questionamento com os destaques colocados na planilha. Foi colocado 179 
para votação a aprovação dos destaques que foram disponibilizados no Google Drive. Que o colegiado 180 
aprovou à unanimidade; 4.9– Posicionamento do colegiado em relação a situação da aluna Harízia 181 
Rozeno Peixoto. A coordenadora expôs todo o histórico da situação da aluna no programa e ressaltou da 182 
preocupação da ausência da aluna e não responder as chamadas sejam por rede sociais ou e-mail, tanto 183 
da coordenação, secretaria ou orientador. Foi agendado uma reunião em que ela não compareceu, mas 184 
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mesmo assim a coordenadora, coordenadora adjunta e o orientador se reuniram. A coordenadora relatou 185 
das conversas que teve com o orientador e que eles estão oferecendo possibilidades dentro de toda 186 
legalidade para não prejudicar a aluna, pois a mesma relata que está passando por problemas de saúde, 187 
mas até a presente data não apresentou nenhuma documentação comprobatória.  O orientador salientou 188 
que recebeu no dia 14/07 alguns materiais referentes a escrita do projeto de pesquisa, porém 189 
incompletos para justificar uma qualificação. A coordenadora também externou sua preocupação por ela 190 
ser uma aluna bolsista, ter se comprometido com o programa quando apresentou um cronograma de 191 
estudo e não ter cumprido as atividades. Também estranhou quando recebeu na noite do dia 14/07 um 192 
convite para participar da banca de qualificação, também reforçado pela Profª Simone Aparecida 193 
Fernandes Anastácio. O prof. João Paulo Casaro Erthal disse que está desgastado com a situação e que 194 
sua vontade seria entregar a orientação, mas que em respeito aos colegas não o faria e que tinha recebido 195 
antes da reunião um e-mail às 13:30 do dia 15/07 um formulário de trancamento do curso enviado pela 196 
aluna, porém como não houve tempo hábil para análise, ainda não respondeu a discente. A profª Raisa 197 
Maria de Arruda Martins concordou com tudo que foi apresentado e também reforçou a possibilidade da 198 
troca de orientação por achar também que a relação orientador e orientanda já se encontra desgastada 199 
por todo contexto apresentado em reuniões passadas. A profª Aline de Menezes Bregonci reforçou da 200 
necessidade dos alunos que manifestarem qualquer problema pessoal que venha necessitar de 201 
afastamento que formalize na secretaria para não ocorrer em erros que possam trazer complicações para 202 
o programa no futuro. O prof. João Paulo Casaro Erthal colocou também a resistência da aluna em relação 203 
a mudanças sugeridas pelo orientador no desenvolvimento do projeto. O Professor fez a leitura do e-mail 204 
recebido da aluna e destacou que a mesma estava cursando em paralelo uma graduação e na sua opinião 205 
o seu foco deveria ser o mestrado, neste momento. A coordenadora destacou, a partir do relato e da 206 
situação da aluna, a possibilidade do trancamento, na tentativa de auxiliar a aluna nesse processo. A profª 207 
Simone Aparecida Fernandes Anastácio também concordou que o trancamento seria a melhor opção 208 
também, assim como a troca de orientação. Foi deliberado pelo Colegiado que a bolsa da aluna será 209 
destinada a outro aluno e que ela terá que procurar o programa para se posicionar pelo trancamento ou 210 
prorrogação do prazo para qualificação e concomitante defesa. Foi decidido que será realizada reunião 211 
com a orientanda, orientador, coordenadora e coordenadora adjunta para comunicar a decisão do 212 
colegiado e também cobrar um prazo que a aluna se manifestasse sua posição referente ao curso. Que o 213 
colegiado aprovou à unanimidade; 4.10– Posicionamento do Colegiado em relação a não prorrogação 214 
da bolsa da Thaís Silva de Oliveira. Explicou toda situação ocorrida em relação a situação e que foi enviado 215 
um e-mail no dia 03/05, para o setor encarregado pelas bolsas da PRPPG/Ufes para sanar dúvidas do 216 
programa. Na época o setor não sinalizou o impedimento para a prorrogação da bolsa. No e-mail enviado 217 
no dia 12/07 para renovação da bolsa o programa foi surpreendido pela não renovação da bolsa da aluna 218 
Thaís Silva de Oliveira por já ter sido renovada por seis meses de acordo com a Portaria nº 121/2020 que 219 
alterou a Portaria nº 55 de 29 de abril de 2020, em que diz: “A prorrogação excepcional pode ser feita por 220 
até 06 (seis) meses”.   Diante da situação apresentada a bolsa da Thaís Silva de Oliveira não poderá ser 221 
renovada e que da aluna Michele Ceccato Cunha foi prorrogada por mais seis meses.  A coordenadora 222 
comunicou a profª Aline de Menezes Bregonci da não renovação da bolsa de sua orientanda e que a 223 
professora manifestou da necessidade de enviar uma carta para o Diretor da PRPPG do ocorrido para que 224 
tal situação não ocorra com outros alunos, já que envolve a situação financeira dos mesmos. A profª 225 
Simone Aparecida Fernandes Anastácio colocou da necessidade de compartilhar esta carta/oficio se for o 226 
caso, colocando o posicionamento do colegiado, que se mostrou desconfortado com a situação. Diante 227 
de tudo que foi exposto foi deliberado ser confeccionado um ofício com todos os aspectos destacados na 228 
reunião e foi colocado para votação.  A coordenadora lembrou a comissão de bolsas que terá que acelerar 229 
o processo de edital devido a esta nova situação. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.11– 230 
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Aprovação de Solicitação de Defesa de Qualificação da aluna Harízia Rozeno Peixoto: Diante do que foi 231 
exposto no ponto de pauta 4.9, foi colocado para votação o pedido de aprovação da banca de defesa de 232 
qualificação da aluna Harízia Rozeno Peixoto. O prof.  João Paulo Casaro Erthal reforçou que a aluna não 233 
tem condições para a qualificação, por não ter realizada a coleta de dados e não ter submetido o projeto 234 
ao Comitê de Ética e que seu voto seria contrário. A solicitação não foi aprovada à unanimidade; 5. 235 
Comunicados: 5.1– Lançamento de notas 2021/1: Foi lembrado pela coordenadora que o prazo para o 236 
lançamento de notas do semestre 2021/1 será até o dia 31/07; 5.2– Aula Inaugural (02/08/21, às 18h30): 237 
A coordenadora convidou todo o colegiado a participar da aula inaugural que será ministrada pela prof.ª 238 
Ana Luiza Salgado Cunha da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), cujo tema será: “Ler o 239 
mundo antes das palavras: reflexões sobre a educação no cenário político brasileiro no ano do centenário 240 

de Paulo Freire.” Será divulgado nas redes sociais e no site do programa. Nada mais havendo a tratar, 241 

encerrou-se a presente reunião às 17:44, e eu, Roziane Santos da Costa, secretária, lavrei a 242 

presente Ata, constando de duzentos e quatro linhas (250) linhas  e cinco (06) páginas, um anexo 243 

com (07) página, um anexo com (04) páginas, que, após lida e aprovada será assinada 244 

digitalmente pela secretaria do programa e a presidente e coordenadora Marileide Gonçalves 245 

França que também assinará pelos professores  Johelder Xavier Tavares e Jorge Henrique 246 

Gualandi, por serem membros externos a  UFES , não tendo acesso ao sistema Lepisma, onde 247 

será efetuada as assinaturas digitais.................................................................................................  248 
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