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

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

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

DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA VIA WEB CONFERÊNCIA NO DIA QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL 4 

E VINTE UM (15/06/2021), ÀS QUATORZE HORAS E SEIS MINUTOS (14:06), 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, MARCOS VOGEL, MARIA APARECIDA 8 

DE CARVALHO, RAISA MARIA DE ARRUDA MARTINS E SIMONE APARECIDA FERNANDES 9 

ANASTÁCIO E DO(A) DISCENTE WELISON CARLOS LOIOLA RIBEIRO E AINDA, COM A AUSÊNCIA 10 

JUSTIFICADA DO(S) PROFESSOR(ES) JOHELDER XAVIER TAVARES, JORGE HENRIQUE GUALANDI E 11 

LUCELI DE SOUZA. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do PPGEEDUC apresentando a pauta: 12 

1. – Inclusão e Exclusão de ponto de pauta: A coordenadora solicitou a inclusão dos seguintes 13 

pontos de pauta: 1.1– Aprovação da banca defesa de Qualificação da aluna Michele Ceccato 14 

Cunha. 1.2– Aprovação da banca defesa de Qualificação da aluna Marianna Cassa de Souza 15 

Santos. 1.3– Aprovação da banca defesa de Qualificação da aluna Ediane de Melo Maia Marinho. 16 

1.4– Posicionamento do colegiado em relação ao trancamento do curso da aluna Flávia 17 

Guimarães dos Santos. Não havendo mais pontos para serem incluídos, foi colocado para votação 18 

os quatros pontos. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 2. – Aprovação da Ata: Foi 19 

apresentada a ATA da 1ª reunião ordinária de maio de 2021 (14/05/2021). Que o colegiado 20 

aprovou à unanimidade; 3. Expediente: 3.1– Ofício da Procuradoria da República de Cachoeiro 21 

de Itapemirim: Foi relatado pela coordenadora que no dia 28/05 foi recebido na secretaria do 22 

programa o ofício da Procuradoria da República de Cachoeiro de Itapemirim a respeito do 23 

Processo Seletivo, fazendo alguns questionamentos em relação aos procedimentos adotados 24 

pelo programa no processo seletivo. Os pontos mais destacados no pedido de esclarecimento 25 

foram a questão da normalização das notas, classificação e desclassificação dos candidatos 26 

baseado na apresentação dos documentos. Como todos os docentes estavam de férias e no 27 

momento que o processo seletivo se encerra a comissão do processo seletivo é desfeita e o prazo 28 

de resposta de 15 dias, a Coordenação enviou via protocolo (Lepisma) o ofício ao Procurador da 29 

Ufes para se manifestar a respeito, o mesmo devolveu o documento salientando que não 30 

vislumbrou nenhuma dúvida jurídica. A coordenadora junto a coordenadora adjunta elaborou a 31 

resposta ao ofício, baseando-se no Edital do Processo Seletivo, via protocolo do Ministério 32 

Público de Cachoeiro de Itapemirim. Desse modo, foi realizado todo procedimento de resposta 33 

e a coordenação está no aguardo da resposta do Procurador. A coordenadora então passou a 34 

palavra para professora Simone Aparecida Fernandes Anastácio, que reforçou as etapas do 35 

Processo Seletivo ressaltadas pelo(a) candidato(a), já que não tem autoria no processo, por 36 

respeitar o sigilo do reclamante e disse que a normalização já foi aplicada em outros Processos 37 

Seletivos do PPGEEDUC como também em outros Processos Seletivos de outros programas da 38 

Ufes. Acrescenta que na etapa currículo a classificação ou reclassificação dos candidatos se dava 39 

pela não apresentação da documentação comprobatória do currículo. Essa documentação não 40 

foi exigida na homologação da inscrição, por fazer parte somente desta etapa do processo 41 

seletivo. Ressalta ainda que a etapa do currículo não era eliminatória e sim classificatória, 42 
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portanto, nenhum candidato foi desclassificado. A professora Simone Aparecida Fernandes 43 

Anastácio ressaltou que na resposta dada ao Procurador reforçaram a importância do programa 44 

na região para os professores e que receberam inscrições de várias instituições e lugares; e 45 

também o quantitativo de inscritos no Processo Seletivo. Desse modo, a anulação traria um 46 

impacto muito grande em relação aos candidatos aprovados; 3.2– Equipamentos recebidos pelo 47 

PPGEEDUC: Foi informado pela coordenadora que o programa recebeu um Notebook da marca 48 

Positivo e um computador da marca DELL para secretaria, este último apesar de ter uma 49 

capacidade menor de memória é de uma versão mais moderna que o atual. A direção do CCENS 50 

informou que será dado um prazo para fazer backup, antes de devolver o atual. A coordenadora 51 

também informou que a Ufes/PRPPG comprou programas offices para cada Programa de pós-52 

graduação, porém ainda está em fase final de licitação e compra, de acordo com diretor da 53 

PRPPG; 3.3– Resolução 18/2021 CEPE sobre o Estágio de Pós-Doutoramento na Ufes: A 54 

resolução regulariza os procedimentos para realização do pós-doutorado e foi enviada por e-mail 55 

junto a convocação para reunião de junho a todos os docentes. Este ponto foi colocado somente 56 

para título de conhecimento; 3.4– Comissões Internas do PPGEEDUC: De acordo com a 57 

coordenadora este ponto foi retomado porque na reunião do dia 14/05 foi deliberado por cinco 58 

(05) comissões internas do PPGEEDUC e que ficou estabelecido que na reunião do dia 15/07 cada 59 

comissão trará suas atribuições e ações que serão desenvolvidas no prazo de cem (100) dias. A 60 

coordenadora ressaltou da importância das comissões para o programa, citou o exemplo do 61 

regimento interno que está desatualizado.  A professora Simone Aparecida Fernandes Anastácio 62 

ratificou que cada comissão tem um presidente ficando a cargo deste comunicar e convocar para 63 

as reuniões e também dar início aos trabalhos; 3.5– Planos de Ensino (2021/1 e 2021/2): A 64 

coordenadora passou a palavra para a secretaria do programa Roziane Santos da Costa que 65 

relatou que no semestre 2021/1 existe somente um professor em débito de entrega e que 66 

2021/2 a maioria estava devendo os Planos de Ensino. Foi estipulado pela coordenadora um 67 

prazo para entrega dos Planos de Ensino do semestre 2021/2 até o dia 09/08/2021, este prazo 68 

foi dado para que os docentes apresentem seus planos aos alunos e realizem ajustes caso 69 

necessário. A coordenadora lembrou que no dia 02/08/2021 será a aula inaugural com a 70 

professora Ana Luíza Salgado Cunha (Uesb), que foi convidada pela professora Raisa Maria de 71 

Arruda Martins. A referida professora tem um vasto conhecimento na área de educação e nos 72 

pressupostos teóricos freirianos. Também lembrou que neste ano se comemora 100 anos do 73 

nascimento de Paulo Freire e o tema será “Ler o Mundo antes das palavras reflexões sobre o 74 

cenário brasileiro no ano do centenário de Paulo Freire”. Este tema vai abranger as duas linhas 75 

de pesquisas do programa; 4. Ordem do dia: 4.1– Aprovação do cronograma de reuniões 76 

2121/2:  A coordenadora lembrou que o cronograma de reuniões vai até julho de 2021, 77 

precisando assim ser aprovado um novo cronograma que irá de agosto a dezembro de 2021. A 78 

professora Simone Aparecida Fernandes Anastácio sugeriu fazer um rodízio nos dias das reuniões 79 

e não ficar num dia fixo, assim atenderia todas as demandas dos docentes. A proposta foi 80 

elaborada pelo colegiado, que aprovou por unanimidade. Foi anexado a esta ata o cronograma 81 

preenchido com todas as datas; 4.2– Aprovação de Solicitação de Defesa de Qualificação: Título: 82 

“Discussões sobre o Pensamento Algébrico que emergem em um Curso de Formação Continuada 83 

para Professores que Ensinam Matemática” ; Discente: Marianna Cassa de Souza Santos; 84 
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Orientador: Jorge Henrique Gualandi; Banca: Prof.ª Andreia Weiss (UFES), Prof.ª Barbara Lutaif 85 

Bianchini (PUC-SP) e Prof.ª Raisa Maria de Arruda Martins (UFES); Data: 10/08/2021;  Horário: 86 

14:00 horas e Local: via webconferência; Título: “A relação afetiva entre professor e aluno: 87 

análise e aplicações quanto à formação de professores para a Educação Infantil”; Discente: 88 

Michele Ceccato Cunha; Orientadora: Luceli de Souza; Banca: Prof.ª Andreia Weiss (UFES); Prof.ª 89 

Sônia Lopes Victor (UFES) e Prof.º João Paulo Casaro Erthal (UFES); Data: 26/08/2021; Horário: 90 

14:00 horas e Local: via webconferência; Título: “A Representação Social do professor de 91 

Educação Física sobre a disciplina Educação Física Escolar”; Discente: Ediane de Melo Maia 92 

Marinho; Orientador:  Marcos Vogel; Banca: Prof.ª Maria Aparecida de Carvalho (UFES);  Prof.ª 93 

Amarilio Ferreira Neto (UFES) e Prof.ª Aline de Menezes Bregonci; Data: 26/08/2021; Horário: 94 

15:00 horas e Local: via webconferência. Foi esclarecido a dúvida em relação a participação do 95 

membro titular externo na banca de qualificação, pois no regimento interno não exige esta 96 

obrigatoriedade, mas em reunião do Colegiado já foi discutido a importância deste membro na 97 

banca para conhecimento do processo de desenvolvimento do trabalho como um todo. Além de 98 

ser um aspecto avaliado pela CAPES. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.3– 99 

Posicionamento do colegiado em relação ao trancamento do curso da aluna Flávia Guimarães 100 

dos Santos: A coordenadora trouxe este ponto de pauta a nível de esclarecimento para registrar 101 

em ata. Foi colocado pela coordenadora que no semestre de 2021/1 todos os alunos foram 102 

matriculados somente na disciplina PFOR-8000 - Projeto de Dissertação e as demais disciplinas 103 

foram canceladas e os alunos foram rematrículados no semestre de 2021/2, devido a pandemia. 104 

No semestre 2021/2 a aluna solicitou trancamento do curso e no ponto de pauta foi colocado 105 

afastamento, os tramites legais foram acionados como: requerimento de perícia ao 106 

Departamento de Atenção à Saúde, seguindo a Portaria Normativa nº 53/2019 da PRPPG. O 107 

resultado da perícia não compreendeu todo período do afastamento, pois o profissional que 108 

acompanha a aluna colocou o período de maio a outubro, enquanto que o perito da UFES 109 

considerou de 06/07/2020 até 06/01/2021. Devido a esta lacuna entre os prazos foi colocado 110 

para os membros do colegiado decidirem sobre o assunto, e após entendimento entre os 111 

membros do colegiado foi colocado para votação quem seria contra ou favor do trancamento do 112 

curso, considerando o período que não foi contemplado pela perícia, a votação resultou na 113 

maioria favorável ao afastamento total. Como o regimento do PPGEEDUC não tem informação 114 

sobre este assunto, a coordenadora consultou o Regimento que ampara os programas de pós-115 

graduação da UFES, que orienta ao aluno requerer o trancamento de curso. Assim, o tempo para 116 

de ser contado e o aluno passa a ter mais 6 meses de prorrogação para cumprir os prazos de 117 

qualificação e defesa. Foi verificado que a aluna não teve seu trancamento registrado no sistema 118 

do programa, devido a deliberação dos membros do colegiado pelo afastamento total, que 119 

legalmente não existe, já que a aluna não efetuou matrícula em nenhuma disciplina no semestre 120 

2021/2. A coordenadora  destacou a importância do colegiado retificar a deliberação sobre a 121 

situação da aluna, como trancamento, para que ela esteja amparada legalmente, pois o período 122 

considerado pela perícia compreende todo o semestre 2021/2. A professora Simone Aparecida 123 

Fernandes Anastácio concordou com a deliberação de registro no sistema, para oficializar todo 124 

processo. Salientou ainda, que essa é a primeira ocorrência no programa e na reunião a discussão 125 

ficou centrada no afastamento da aluna, considerando a sua saúde. Desse modo, sugere que a 126 
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aluna e sua orientadora preencham o requerimento de trancamento de curso para posterior 127 

lançamento no sistema. E, destaca que o tempo para realização da qualificação e defesa não 128 

pode ser o mesmo dado aos demais alunos que não se afastaram. Sugere também que a aluna 129 

junto a orientadora faça um cronograma de estudo para o próximo semestre 2021/2. A 130 

professora Aline de Menezes Bregonci disse que fez este questionamento, em relação aos prazos 131 

para qualificação e defesa, para coordenadora no momento das ofertas das disciplinas, pois 132 

percebeu, ao inscrevê-la para disciplina PFOR-1005 - Elaboração de Dissertação para o Mestrado 133 

I que se seria neste semestre (2021/2) a apresentação da qualificação. Além disso, ressalta que 134 

para a aluna não ficar atrasada ofertará no semestre 2021/2, com exclusividade, a disciplina 135 

PFOR-1003 - Formação de professores para a Educação Básica. Assim, fica no aguardo da 136 

deliberação dos membros do colegiado para dar continuidade a oferta de disciplina para 2021/2. 137 

Também expôs que a aluna no momento está acompanhando bem os estudos e que não gostaria 138 

de desestabilizá-la por tudo que ela passou para dar entrada ao trancamento. A professora Raisa 139 

Maria de Arruda Martins também concorda em oficializar os prazos para não ocasionar um 140 

gatilho na aluna para novo afastamento do programa e também ter amparo legal. A professora 141 

Andreia Weiss concordou também com tudo que foi exposto e realçou que por ter sido o primeiro 142 

caso no programa, o que ficou em pauta foi não prejudicar a aluna. Encerrado todas as dúvidas 143 

foi colocado para votação o trancamento da matrícula da aluna Flávia Guimarães dos Santos, no 144 

semestre de 2020/2 e sua inserção no sistema. Assim como, a apresentação, no prazo máximo 145 

de 20 dias (05/07), do cronograma de estudo com previsão até a defesa. Foi solicitado à 146 

secretaria do Programa o envio do requerimento de trancamento do curso, que após recebido 147 

será lançado no sistema. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 5. Comunicados. 5.1– 148 

Processo de matrícula e rematrícula: Foi enviado e-mail para os alunos (turma 2019/2) e 149 

docentes comunicado das datas de rematrícula (15 e 16/06/2021). Para os candidatos aprovados 150 

no processo seletivo foi enviado o prazo para a efetuação da matrícula (17 e 18/06/2021), 151 

chamada para suplentes (22/06/2021) e matrícula dos suplentes (28 e 29/06/2021), caso algum 152 

candidato não realize matrícula. Foi comunicado pela professora Raisa Maria de Arruda Martins 153 

que uma de suas orientandas passou em outro processo seletivo e não irá efetuar matrícula, 154 

neste caso o programa terá que realizar a chamada de um suplente da Linha 2. 5.2– Solicitação 155 

para qualificação (Turma 2019/2): Foi enviado por e-mail aos alunos (turma 2019/2) e 156 

orientadores o formulário de requerimento de aprovação de banca que deverá ser retornado 157 

preenchido até o dia 14/07, para aprovação na próxima reunião do Colegiado que acontecerá no 158 

dia 15/07. 5.3– Lançamento de notas 2021/1: Foi comunicado pela secretária do Programa que 159 

está ocorrendo um erro no sistema para o lançamento de notas, o que impede os professores de 160 

realizarem a sua inserção. Desse modo, será necessário que os professores enviem para o e-mail 161 

do Mestrado as notas e o percentual de frequência dos discentes para que a mesma possa 162 

realizar o lançamento das informações. Foi lembrado que o prazo máximo para envio será até o 163 

dia 30/07/2021. 5.4–40ª Reunião Nacional da Anped | set-out 2021 |"Educação como prática 164 

de Liberdade: cartas da Amazônia para o mundo!" – Inscrição de Trabalho até o dia 165 

15/06/2021: A coordenadora comunicou a prorrogação do prazo de inscrição, realçou a 166 

importância da participação do programa neste evento e salientou a necessidade de divulgação 167 

dos trabalhos realizados pela turma 2018/2. 5.5– IV SIMPÓSIO DE DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL: 168 
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políticas, formação e práticas educativas - 21 a 23 de junho 2021. Inscrições: A coordenadora 169 

iniciou agradecendo ao Colegiado pela colaboração na correção dos trabalhos, apoio logístico e 170 

o incentivo aos alunos para participação. 6. Palavra Livre: 6.1– A professora Andreia Weiss pediu 171 

para falar sobre a Plataforma Sucupira, começou agradecendo a todos pela ajuda no processo de 172 

escrita, pois descrever uma memória de quatro anos é uma tarefa muito difícil e sugeriu como 173 

experiência desta avaliação do quadriênio, passar a fazer uma memória anual. A professora pediu 174 

ajuda no item destaque, reforçou a necessidade do programa em produzir e publicar mais 175 

artigos, bem como participar mais de eventos. Comunicou que irá enviar uma planilha de 176 

destaques para os professores realizarem complementações nos textos e corrigir as justificativas. 177 

A professora sugeriu que a coordenadora, coordenadora adjunta e secretaria do programa 178 

preenchessem juntos os Lattes dos professores, pois tem informações básicas que não estão 179 

sendo registradas. Informou também necessidade da participação dos alunos de graduação e 180 

pós-graduação nos projetos de pesquisas, pois quando enviou a finalização da Plataforma 181 

Sucupira para a PRPPG foi sinalizado pelo diretor que não constavam registros dos discentes na 182 

linha do tempo do programa, consequentemente, o programa pode ser prejudicado. Destaca que 183 

irá fazer um check list de todo este processo de avaliação junto a coordenação atual. A 184 

coordenadora atual agradeceu o empenho da professora Andreia Weiss no preenchimento dos 185 

dados na Plataforma Sucupira e reforçou a necessidade realizar um encontro de formação para 186 

discussão do Currículo Lattes para atender as demandas da Plataforma Sucupira. A coordenadora 187 

perguntou a professora Andreia Weiss qual seria o prazo para entrega da planilha dos destaques 188 

pelos professores. A professora informou que as informações podem ser enviadas até o dia 189 

02/07/2021. 6.2– O professor João Paulo Casaro Erthal colocou mais uma vez o problema que 190 

vem enfrentando com sua orientanda Harízia Rozendo Peixoto, pela falta de retorno, relatou que 191 

até o dia 19/05 estava andando tudo bem, porém a partir do dia 20/05 em diante não teve mais 192 

retorno. Destacou que mesmo de férias tentou contato com a aluna, pois sabe que ela está 193 

atrasada e estava tentando ajudá-la, pois durante esses 25 dias a produção da aluna foi 194 

considerada zero. Na data do dia 15/06 entrou em contato com a aluna e está no aguardo de 195 

retorno, pois a mesma teria que ter entregue o trabalho ao comitê de ética no mês de maio. A 196 

coordenadora se mostrou preocupada pelo fato da aluna ser bolsista. Nada mais havendo a 197 

tratar, encerrou-se a presente reunião às 15:40, e eu, Roziane Santos da Costa, secretária, lavrei 198 

a presente Ata, constando de duzentos e quatro linhas (204) linhas  e cinco (05) páginas, um 199 

anexo com (01) página, que, após lida e aprovada será assinada digitalmente pela secretaria do 200 

programa e a presidente e coordenadora Marileide Gonçalves França que também assinará pelos 201 

professores  Johelder Xavier Tavares e Jorge Henrique Gualandi, por serem membros externos a  202 

UFES , não tendo acesso ao sistema Lepisma, onde será efetuada as assinaturas 203 

digitais........................................................................................ 204 
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