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

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

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

ESPÍRITO SANTO, REALIZADA VIA WEB CONFERÊNCIA NO DIA QUATORZE DE MAIO DE DOIS MIL 4 

E VINTE UM (14/05/2021), ÀS QUATORZE HORAS E DEZESSEIS MINUTOS (14:16), SOB A 5 

PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGEEDUC PROFESSORA MARILEIDE GONÇALVES 6 

FRANÇA, CONTANDO AINDA, COM A PRESENÇA DOS DOCENTES, ANDERSON LOPES PEÇANHA, 7 

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

GUALANDI, LUCELI DE SOUZA, MARCOS VOGEL, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, RAISA MARIA 9 

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

CASSA DE SOUZA E AINDA, COM A AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PROFESSORA ALINE DE MENEZES 11 

BREGONCI. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do PPGEEDUC apresentando a pauta: 1. – 12 

Inclusão e Exclusão de ponto de pauta: A coordenadora solicitou a inclusão do ponto de pauta 13 

indicação de colaboradores para o banco de dados para comissão de avaliação da área de ensino, 14 

que deverá ser enviado até 28/05/2021 e antes desta data não terá outra reunião. Antes de ser 15 

colocado para votação foi perguntado se algum membro teria mais algum outro ponto para ser 16 

acrescentado, como não teve manifestação foi para votação somente está inclusão. Que o 17 

colegiado aprovou à unanimidade; 2. – Aprovação da Ata: Foi apresentada a ATA da 1ª reunião 18 

extraordinária de abril de 2021 (27/04/2021). Que o colegiado aprovou à unanimidade; 3. 19 

Expediente: 3.1– Reunião com Harízia Rozeno Peixoto: Foi relatado pela coordenadora a 20 

situação da aluna Harízia Rozeno Peixoto que é orientanda do Prof.º João Paulo Casaro Erthal. 21 

Conforme um dos encaminhamentos da reunião do dia 13/04/2021, em que foi solicitado que a 22 

coordenação realizasse uma reunião com a aluna para esclarecer e sanar quaisquer dúvidas e 23 

também reforçar o seu compromisso como discente bolsista do programa. Nesta reunião, na qual 24 

participou a coordenadora e a adjunta, foi solicitado a aluna que enviasse um cronograma 25 

detalhado do Plano de Estudo que incluísse previsão de prazos para qualificação e defesa, que 26 

ocorrerá até 02/22, foi dado um prazo e aluna já encaminhou. A aluna descreveu que passou por 27 

problemas de ordem financeira e de saúde, que piorou com a pandemia e que atualmente está 28 

sendo medicada, acompanhada e está melhorando. Diante do que foi exposto pelas partes 29 

envolvidas, a aluna se comprometeu em cumprir os prazos e atividades do programa e tinha 30 

dúvida em relação ao prazo de defesa, mas foi informada que será até 02/2022. Este relato foi 31 

para deixar os membros do colegiado ciente do retorno do encaminhamento que foi tomado. A 32 

coordenadora deu a palavra ao Prof.º João Paulo Casaro Erthal ou a qualquer outro membro do 33 

colegiado que quisesse se manifestar sobre o assunto. O Prof.º João Paulo Casaro Erthal começou 34 

relatando da melhora na comunicação com Harízia, nos encontros semanais e nos retornos dos 35 

e-mails e redes sociais, que estão mais pontuais, mas percebeu que ainda existe uma resistência 36 

com relação as mudanças sugeridas que ocasionalmente precisam ser realizadas no texto. 37 

Destacou também a apreensão da aluna em relação aos prazos. Ele disse que está recebendo 38 

ajuda de outros membros do colegiado, que está sendo muito favorável para dar continuidade 39 

na orientação. A coordenadora finalizou enfatizando os pontos positivos da aluna por apresentar 40 

um grande potencial e que torce para ela conseguir superar os problemas que está enfrentando. 41 

Ressaltou que foi percebido também na reunião que a aluna estava ainda meio perdida em 42 
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relação ao problema da investigação e foi sugerido a conversa com o orientador para verificar se 43 

há necessidade de fazer alguns ajustes devido a pandemia e espera que ela consiga desenvolver 44 

o projeto, qualificação e defesa; 3.2– Desligamento do Profº Johelder Xavier Tavares 45 

PPGEEDUC: O professor Johelder Xavier Tavares encaminhou por e-mail o pedido de 46 

desligamento, no dia 03 de maio de 2021, no qual foi relatado o motivo de seu desligamento, 47 

exposto pela coordenadora do programa aos membros do colegiado. O professor também 48 

esclareceu os motivos de seu desligamento e mostrou preocupação com as implicações da sua 49 

saída para o programa, considerando o seu curto período de atuação como docente e também 50 

por ser Coorientador do aluno Josiano Silva Freitas. A coordenadora solicitou ao professor a sua 51 

permanência no programa até o final da defesa do aluno. Destacou ainda que devido a sua saída 52 

foi sugerido a transferência das orientações novas discentes que estavam sob sua guarda, já que 53 

o professor também achou prudente em não aceitar as duas novas orientações dos ingressantes 54 

do processo seletivo para o semestre de 2021/2. Foi colocado para o colegiado e o professor se 55 

ambos concordariam com a permanência até o fim da defesa na tentativa de amenizar o impacto 56 

de seu desligamento. A Profª Simone Aparecida Fernandes Anastácio disse concordar com a 57 

permanência do docente, considerando que ele está com orientação em andamento e acredita 58 

ser importante esperar a defesa para depois se desligar do Programa. Também concorda do 59 

professor não aceitar as duas novas orientações já que ficaria vinculado ao Programa por mais 60 

dois anos. Foi anexado a esta ata o pedido de desligamento; 3.3– Credenciamento de novos 61 

docentes no semestre 2021/2: O programa em 2020 teve desligamento de cinco (05) membros 62 

que compunham o colegiado sem a devida reposição do quadro permanente. Considerando o 63 

documento de área que considera um mínimo de 10 docentes; o número de docentes que 64 

compõe atualmente o PPGEEDUC (12 docentes); a necessidade de fortalecer as linhas de 65 

pesquisas; a avaliação do programa; o interesse de alguns professores para participar do 66 

programa foi destacado a premência da realização de um processo para o credenciamento de 67 

novos docentes. Foi ressaltado ainda as possibilidades que foram criadas com a utilização das 68 

novas ferramentas de TI no Earte, que favorece a inclusão de professores de outros eixos fora da 69 

região Sul capixaba, que podem realizar atividades de forma remota, como participar de 70 

disciplinas, seminários, podendo ser mais produtivo para o programa. O professor João Paulo 71 

Casaro Erthal também destacou a necessidade de credenciamento de novos docentes, devido a 72 

redução do quadro e a experiência que tiveram com processo seletivo para entrada dos novos 73 

alunos que foi bem desgastante, devido o número reduzido de pessoas na comissão do processo 74 

seletivo.  Devido ao exposto a coordenadora colocou a necessidade de realizar um novo processo 75 

de credenciamento no segundo semestre de 2021, que será realizado pela comissão de 76 

credenciamento e acompanhamento de docente; 3.4– Realização da Aula Inaugural do 77 

semestre 2021/2: A coordenadora colocou que esta proposta foi sugerida pela professora Raisa 78 

Maria de Arruda Martins para os alunos que ingressarão no semestre 2021/2 e gostaria de ouvir 79 

a opinião do colegiado a respeito. A proposta é criar a cultura de eventos no programa, já que o 80 

uso das novas tecnologias favorece a participação de pessoas de outros estados brasileiros, como 81 

por exemplo o professor Ocimar Munhoz Alavarse, que fará parte da banca de qualificação do 82 

aluno Welison Carlos Loiola Ribeiro. De acordo com a professora Raisa Maria de Arruda Martins 83 

o objetivo do projeto é demarcar a entrada desses novos alunos no movimento de produção, 84 
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conhecimento e cultura universitária, já que o perfil traz alunos ativos na vida acadêmica e outros 85 

que estão afastados por um tempo e muitos também são de outras áreas, tornando o programa 86 

bem diversificado, além disso irá ajudar a promover e identificar melhor com o novo processo. A 87 

aluna Marianna Cassa de Souza achou o projeto bastante interessante, por marcar esta entrada 88 

no mestrado e que também irá colaborar com a apresentação do quadro de professores do 89 

programa, pois tem professor que ela desconhece. A coordenadora convidou a aluna para fazer 90 

parte do processo de organização do evento. A professora Simone Aparecida Fernandes 91 

Anastácio ressaltou da importância da apresentação do programa e dos professores. Nada mais 92 

a acrescentar a coordenadora passou paro o próximo ponto de pauta; 3.5– Seminário do 93 

PPGEEDUC – 2º semestre: A coordenadora informou que o evento Seminário já faz parte das 94 

atividades do Programa e ano passado não ocorreu devido a pandemia. Desse modo, entrará em 95 

contato com a turma que ingressou em 2018/2, ou seja, que defendeu em 2020, para que esta 96 

turma possa organizar o evento, juntamente aos representantes discentes. Foi informado que o 97 

evento poderá ocorrer neste ano no formato remoto. A coordenadora salientou que não trouxe 98 

este ponto de pauta para votação por ser uma prática do programa e pediu também que os 99 

membros do colegiado participassem da comissão de organização do evento. A professora 100 

Simone Aparecida Fernandes Anastácio disse por ser membro da coordenação já está 101 

automaticamente envolvida. O professor Marcos Vogel disse que irá colaborar na parte da 102 

plataforma do evento com a ajuda dos seus alunos. Também se candidataram para auxiliar no 103 

evento os professores: Raisa Maria de Arruda Martins, Maria Aparecida de Carvalho, Andreia 104 

Weiss Marianna Cassa de Souza e Welison Carlos Loiola Ribeiro. A aluna Marianna Cassa de Souza 105 

precisou sair da reunião e foi substituída pelo suplente Welison Carlos Loiola; 4. Ordem do dia: 106 

4.1– Aprovação de Solicitação de Defesa de Qualificação do discente Welison Carlos Loiola 107 

Ribeiro: Foi apresentado pela coordenadora o pedido de aprovação da banca de defesa de 108 

qualificação. Título: O Ideb e as políticas educacionais em municípios do Caparaó capixaba. 109 

Discente: Welison Carlos Loiola Ribeiro. Orientadora: Prof.ª Dra. Raisa Maria de Arruda Martins. 110 

Banca: Prof.ª Dra. Marileide Gonçalves França (UFES), Ocimar Munhoz Alavarse (USP) e Simone 111 

Aparecida Fernandes Anastácio (UFES). Data: 25/05/2021. Horário: 09h. Local: via 112 

webconferência. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.2– Prorrogação de bolsa da Capes 113 

(Michele Ceccato Cunha; Thais Silva de Oliveira): A coordenadora relatou para o colegiado a 114 

respeito das prorrogações de mais seis meses das bolsas das alunas Michele Ceccato Cunha 115 

(01/11/20 a 31/10/21) e Thais Silva de Oliveira (01/03/20 a 31/08/21) e salientou que as 116 

prorrogações excepcionais podem continuar a serem feitas por até 06 (seis) meses de acordo 117 

com a Portaria nº 121/2020 que alterou a Portaria nº 55 de 29 de abril de 2020 e que ficou a 118 

critério de cada programa prorrogar ou não e também ressaltou que os novos alunos, caso seja 119 

deliberado positivamente, terão suas bolsas postergadas por seis meses. A professora Simone 120 

Aparecida Fernandes Anastácio enfatizou a legalidade das prorrogações pela PRPPG UFES. Foi 121 

sanado alguns questionamentos feitos pelos membros do colegiado a respeito das prorrogações. 122 

A Professora Luceli de Souza disse que vai verificar com a aluna Michele Ceccato Cunha a respeito 123 

da prorrogação, pois segundo ela não está nos planos da aluna, pois elas pretendem defender 124 

ainda este ano. A coordenadora relatou que realmente a procura só partiu por parte da Aluna 125 

Thais Silva de Oliveira, mas entrará também em contato com a outra aluna para sanar todas as 126 
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dúvidas, caso a mesma não tenha interesse será repassado a bolsa para os novos alunos, já que 127 

foi enviado um e-mail para que os mesmos manifestassem interesse em participar do processo 128 

seletivo de bolsa. Foi passado para votação a prorrogação das duas bolsas por mais seis (06) 129 

meses. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.3– Oferta de disciplinas 2021/2: A 130 

Coordenadora fez a apresentação da planilha de ofertas de disciplinas 2021/2 que foi enviada 131 

pelo Google Docs a todos os docentes para manifestarem seus interesses, nas disciplinas 132 

obrigatórias e optativas ofertadas pelo programa. Durante a reunião quem ainda não tinha 133 

inserido suas disponibilidades na planilha foi passado para coordenadora, que foi completando 134 

os dados e concretizou toda oferta para o semestre 2021/2. E após discutidas todas as ofertas 135 

das disciplinas optativas e obrigatórias, foi enfatizado pela coordenadora que o programa por ter 136 

diversos perfis de alunos é importante que oferte um leque maior de disciplinas para que possa 137 

atender à todos, ficando a cargo do orientador e aluno as escolhas, considerando o planejamento 138 

do aluno no curso e também a previsão de defesa do projeto após seis meses.  Que o colegiado 139 

aprovou à unanimidade. A planilha foi anexada a esta ata; 4.4– Mudança de orientação das 140 

discentes: A coordenadora ressaltou que devido a possibilidade de desligamento do professor 141 

Johelder Xavier Tavares fez-se necessário remanejar os alunos que estavam sob sua guarda, para 142 

não comprometer as orientações. Foi feito uma consulta interna com os professores da linha 2 e 143 

foi deliberado os seguintes remanejamentos nas orientações: Hellen Abreu Nascimento 144 

Mangefeste - orientação Marileide Gonçalves França, Josiane Xavier Theláu Campos - orientação 145 

- João Paulo Casaro Erthal e Adriana Brunharo Vicentino - orientação Andréia Weiss e Co-146 

orientação: Raisa Maria de Arruda Martins. Como ninguém manifestou contrário, foi colocado 147 

para votação. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.5– Recomposição das Comissões 148 

Internas do PPGEEDUC: Foi apresentado pela coordenadora a composição das comissões 149 

formadas na reunião do dia 06/12/2019, que foi uma tentativa de compartilhar ações do 150 

programa. Após a leitura dos nomes das comissões e seus respectivos membros, a coordenadora 151 

destacou a necessidade de outras comissões, porém destacou o elevado número de comissões 152 

(09 no total) e o número reduzido de docentes. Desse modo, após discussão, algumas comissões 153 

foram retiradas, inseridas ou aglutinadas, considerando o número de docentes, totalizando cinco 154 

(05). Foi ressaltado ainda que a realização do credenciamento possibilitará maior participação 155 

em cada comissão. A coordenadora solicitou que os membros do colegiado se manifestassem 156 

em relação a constituição das cinco (05) comissões. A professora Simone Aparecida Fernandes 157 

Anastácio concordou com a proposta das comissões e ressaltou que mesmo com o 158 

credenciamento, a entrada de novos docentes não será tão significativa assim. Relatou o trabalho 159 

na comissão do processo seletivo para ingresso de novos alunos que, foi longo e desgastante, 160 

mesmo com cinco integrantes, ficou apertado. O professor João Paulo Casaro Erthal relatou da 161 

necessidade de comprometimento das pessoas com o processo e citou que criar e não se reunir, 162 

não adianta, por isso há a necessidade de rever este processo de comissões. A professora Simone 163 

Aparecida Fernandes Anastácio sugeriu a necessidade de deliberar nesta reunião os participantes 164 

de cada comissão e definição também de quem será o presidente, pois caso contrário não irá 165 

funcionar por não ter um responsável. A professora Raisa Maria de Arruda Martins colocou da 166 

necessidade de estabelecer as funções/atribuições das comissões para que suas ações, não 167 

fiquem sem direcionamento. Surgiram algumas discussões entre os membros do colegiado sobre 168 
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as ações do Programa; a professora Simone Aparecida Fernandes Anastácio sugeriu aguardar a 169 

estruturação do grupo de docente para depois pensar nas atividades que precisam ser 170 

desenvolvidas para a consolidação do PPGEEDUC. A coordenadora reforçou este posicionamento 171 

e falou que vai caber as comissões criar, avaliar e acompanhar todas a ações a serem realizadas 172 

pelo Programa. Reforçou também a fala da professora Raisa Maria de Arruda Martins com 173 

relação da necessidade de estabelecer as funções/atribuições das comissões e a premência de 174 

estabelecer um prazo para que as comissões apresentem os resultados. Assim, ficou estabelecido 175 

que as ações parciais serão apresentadas na reunião do dia 15/07 e o prazo máximo de 100 dias 176 

para cada comissão desenvolver e concluir as atividades. Foi colocado para votação: 1) a 177 

aprovação das cinco comissões: Reestruturação curricular, Regimento e auto avaliação, 178 

Bolsa/acompanhamento discente, Credenciamento/acompanhamento docente e Processo 179 

Seletivo para ingresso de novos discentes; 2) a apresentação das ações parciais na reunião do dia 180 

15/07; 3) o prazo máximo de 100 dias (25/08/20) para desenvolver e concluir as atividades e 181 

resultados. Que o colegiado aprovou à unanimidade. Foi anexado a esta ata a planilha com os 182 

nomes das comissões e os participantes de cada comissão; 4.6– Indicação de colaboradores para 183 

banco de dados para comissão de avaliação da área de ensino: Foi lido pela coordenadora o e-184 

mail recebido, onde solicita que o programa envie três nomes de docentes permanentes, que 185 

tenham experiência em trabalho de comissões e que atuam no programa para compor o banco 186 

de dados para comissão de avaliação da área de ensino. Foi solicitado aos membros que se 187 

manifestassem para composição das comissões. Foi questionado a obrigatoriedade de envio dos 188 

nomes. Após explicação da coordenadora e da professora Simone Aparecida Fernandes 189 

Anastácio, foi composta a comissão pelos professores: Andreia Weiss, Maria Aparecida de 190 

Carvalho e Luceli de Souza. Que o colegiado aprovou à unanimidade. Foi anexado a esta ata o e-191 

mail com a indicação de colaboradores e portaria. 5. Comunicados. 5.1– A coordenadora 192 

comunicou que o Pró-reitor da PRPPG UFES informou ao programa através de e-mail que será 193 

aberto nova distribuição de cotas de tradução e revisão de artigos científicos visando publicação 194 

em periódicos Qualis A1 e A2 CAPES (Qualis oficial, conforme página da CAPES, Qualis 2013-195 

2016). O professor que tiver artigo para submeter a tradução e revisão deve preencher a planilha 196 

que foi enviada e retornar para coordenação até o dia 17/05/2021. Foi anexado a esta ata o e-197 

mail. 5.2– Foi comunicado pela coordenadora a Portaria nº 68/21, que dispõe sobre a 198 

equivalência entre conceitos e notas utilizados nos processos avaliativos realizados pela 199 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, para avaliação dos 200 

programas de pós-graduação stricto sensu, que será enviado para os docentes. Foi anexado a 201 

esta ata a portaria. 5.3– Foi comunicado pela professora Raisa Maria de Arruda Martins a respeito 202 

da 40ª Reunião Nacional da ANPEd, que terá como tema "Educação como prática de Liberdade: 203 

cartas da Amazônia para o mundo! ”, enfatizou da importância do evento e das submissões de 204 

trabalhos que estão abertas entre os dias 05 e 15 de junho (prazo prorrogado) - para tal é 205 

necessário se associar, estando quite com a anuidade, e inscrever-se no evento a partir de 24 de 206 

maio. 6. Palavra Livre: Não houve. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião 207 

às 16:46, e eu, Roziane Santos da Costa, secretária, lavrei a presente Ata, constando de duzentos 208 

e quinze (215) linhas  e seis (06) páginas, um anexo com (03) páginas, um anexo com (02) páginas, 209 

um anexo com (01) página, um anexo com (04) páginas, um anexo (01) página, um anexo com 210 
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(01) página, que, após lida e aprovada será assinada digitalmente pela secretaria do programa e 211 

a presidente e coordenadora Marileide Gonçalves França que também assinará pelos professores  212 

Johelder Xavier Tavares e Jorge Henrique Gualandi, por serem membros externos a  UFES , não 213 

tendo acesso ao sistema Lepisma, onde será efetuada as assinaturas 214 

digitais........................................................................................ 215 
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