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ATA DA 1ª REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO, 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 DEZESSEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE UM 4 
(16/09/2021), ÀS QUATORZE HORAS E SEIS MINUTOS (14:06), SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA 5 
DO PPGEEDUC PROFESSORA MARILEIDE GONÇALVES FRANÇA, CONTANDO AINDA, COM A PRESENÇA DOS 6 
DOCENTES, ANDREIA WEISS, ANDERSON LOPES PEÇANHA, JOÃO PAULO CASARO ERTHAL, LUCELI DE 7 
SOUZA, MARCOS VOGEL, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, RAISA MARIA DE ARRUDA MARTINS E 8 
SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO E DO(A) DISCENTE JOÃO PAULO RIBEIRO BERNARDES E 9 
AINDA, COM A AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO(S) PROFESSOR(ES) ALINE DE MENEZES BREGONCI, JOHELDER 10 
XAVIER TAVARES, JORGE HENRIQUE GUALANDI. Foi iniciada a reunião pela Coordenadora do PPGEEDUC 11 
apresentando a pauta: 1. Inclusão e Exclusão de ponto de pauta. A coordenadora solicitou a exclusão do 12 
ponto de pauta 4.1– Solicitação de trancamento do Curso da Aluna Harízia Rozeno Peixoto da Ordem do 13 
dia e incluir em expediente 3.5–Solicitação de trancamento do Curso da Aluna Harízia Rozeno Peixoto. E 14 
incluir os pontos de pautas: 4.8– Composição da comissão do novo processo seletivo discente 2022/2 e 15 
4.9– Elaboração do livro da última turma com recursos PROAP. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 16 
2. Aprovação da Ata: Foi apresentada a ATA da 1ª reunião ordinária de agosto de 2021 (20/08/2021). Que 17 
o colegiado aprovou à unanimidade; 3. Expediente: 3.1– Reuniões da PRPPG: A coordenadora expôs 18 
diversos informes: ensino remoto (manter na pós-graduação as mesmas orientações dos semestres 19 
anteriores), envio de artigos para revisão e tradução (até 04/10/21 - será enviado formulário) e Resolução 20 
Geral da Pós-Graduação (proposta será submetida ao CEPE para aprovação); 3.2– Plano de Atividades da 21 
turma 2021/1 (02/10/2021): Foi lembrado pela coordenadora que o prazo máximo para entrega dos 22 
Planos de Atividade será até o dia 02/10/2021; 3.3– Reunião extraordinária do mês de setembro: área 23 
de Ensino: A coordenadora enfatizou que a reunião extraordinária será para discutir com todos os 24 
membros do colegiado sobre a área de concentração do programa, onde é de suma importância por está 25 
vinculada na elaboração do Planejamento Estratégico, na reorganização do programa, redefinição das 26 
linhas de pesquisa e também com todas as comissões internas do programa; 3.4– Planos de Ensino 27 
2021/1: Foi mais uma vez lembrado pela coordenadora o envio dos Planos de Ensino pelos professores 28 
para secretaria do programa; 3.5–Solicitação de trancamento do Curso da Aluna Harízia Rozeno Peixoto: 29 
Segundo orientações da PRPPG e Portaria Normativa 53/2019-PRPPG, amparado pelo artigo 33 da 30 
Resolução 11/2010 CEPE/Ufes, o Colegiado não pode deliberar sobre o Trancamento de Curso Justificado 31 
por motivo de saúde, cuja a competência é somente do Departamento de Ação à Saúde - DAS/PROGEP 32 
que pode aceitar ou não a solicitação, conforme avaliação do estado de saúde do aluno feito pelo perito. 33 
Segue in verbis, Art. 33. Será permitido o trancamento de matrícula por um período máximo de seis meses 34 
para o Mestrado e um ano para o Doutorado, quando ocorrer motivo de doença devidamente comprovada 35 
por laudo de autoridade médica competente. Parágrafo único. O período de trancamento de matrícula 36 
não será contado para efeito do prazo máximo fixado para a conclusão do curso de Pós-graduação. De 37 
posse do resultado homologado pelo perito Heloy Darroz Junior do SIASS-IFES-Alegre/ES, que concedeu 38 
a aluna o período de 30/08/21 a 28/02/22 e pelo motivo da aluna ser bolsista e ter pedido cancelamento 39 
da bolsa a partir do dia 31/08/21, foi solicitado uma orientação a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-40 
Graduação a profª Eliza Bartolozzi Ferreira de qual seria o melhor procedimento a se fazer com relação a 41 
data, acatar o dia 31/08 ou 01/09. Em reposta por e-mail no dia 08/09/21, pela a profª Eliza Bartolozzi 42 
Ferreira, disse que a data de 01/09 seria a mais adequada para registro da licença na SAPPG. Diante do 43 
exposto foi cadastrado no sistema SAPPG o trancamento do curso da aluna, com data de 01/09/21 a 44 
28/02/22, perfazendo um total de seis meses conforme regulamenta a Resolução 11/2010 CEPE/Ufes e 45 
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foi enviado e-mail para aluna e a orientadora prof. ª Raisa Maria de Arruda Martins com a deliberação da 46 
reunião; 4. Ordem do dia: 4.1– Solicitação de Cancelamento das Disciplinas da discente Harízia Rozeno 47 
Peixoto: PFOR-1004- Exame de Qualificação; PFOR-1006- Elaboração de Dissertação para o Mestrado II; 48 
PFOR-1011- Estágio em Docência; PFOR-8000-Projeto de Dissertação: A coordenadora explicou que em 49 
decorrência do trancamento do curso por motivo de saúde homologado pela perícia da Ufes, no dia 50 
08/09/2021 da aluna Harízia Rozeno Peixoto, fez-se necessário cancelar todas as disciplinas matriculadas 51 
pela mesma. Foi enviado por e-mail o comprovante de matrícula após cancelada a disciplina tanto para 52 
aluna quanto para orientadora prof. ª Raisa Maria de Arruda Martins. Que o colegiado aprovou à 53 
unanimidade; 4.2– Solicitação de Cancelamento da Disciplina da discente Soila Maria Francisco Belo 54 
Ramos: PFOR-1013-Estudos Independentes I: A coordenadora compartilhou o requerimento da discente 55 
Soila Maria Francisco Belo Ramos para o cancelamento da disciplina PFOR-1013 Estudos Independentes 56 
I, autorizado pela orientadora da aluna profª Andreia Weiss, que foi justificado por coincidência de horário 57 
com a disciplina PFOR-1018-Ensino de ciências naturais em espaços não-formais. Foi enviado e-mail para 58 
aluna e a orientadora profª Andreia Weiss com o comprovante de matrícula após cancelada a disciplina. 59 
Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.3– Solicitações para cursar Disciplina em Programa de Pós-60 
Graduação Externo ao PPGEEDUC: Alan Correa Dorigo; Soila Maria Francisco Belo Ramos; Hellen Abreu 61 
Nascimento Mangefeste e Regina Rosa Puppin: Foi apresentado pela coordenadora os requerimentos 62 
com as respectivas ementas enviados pelos alunos: Regina Rosa Puppin para cursar a Disciplina: 63 
Seminário C: Escrita Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do 64 
Espírito Santo - PPGE/CE/UFES, Alan Correa Dorigo para cursar a Disciplina: Educação Escolar e Formação 65 
Humana na Perspectiva da Teoria Histórico Cultural na Universidade Federal do Maranhão - 66 
PPGFOPRED/UFMA, Soila Maria Francisco Belo Ramos para cursar a Disciplina: Infância, Educação e 67 
Currículo na Universidade Federal do Maranhão - PPGFOPRED/UFMA e Hellen Abreu Nascimento 68 
Mangefeste para cursar a Disciplina: Estado e Políticas Educacionais na Universidade Estadual de Goiás - 69 
PPGE/ UFMA. A justificativa apresentada por todos foram que as disciplinas escolhidas irão ajudar na 70 
construção da dissertação e teve anuência dos orientadores. Após discussão os membros chegaram à 71 
conclusão que estavam aprovando somente cursar a disciplina em outro Programa de Pós-graduação e 72 
ficou acordado em reunião que após os alunos concluírem a disciplina terão que apresentar ao orientador 73 
as notas e juntos irão analisar o ganho que ela trouxe para a pesquisa do aluno.  Após análise enviarão 74 
um requerimento com a justificativa positiva ou negativa assinada pelo aluno e orientador para secretaria 75 
do programa, que será encaminhado para a aprovação em reunião do colegiado, que após aprovado a 76 
disciplina será lançado no sistema SAPPG. Foi colocado os requerimentos em blocos para deliberar a 77 
possibilidade de cursar as disciplinas e posterior aprovação de aproveitamento de créditos, em reunião 78 
do colegiado, após conclusão da disciplina. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.4– Solicitação de 79 
Defesa de Dissertação da discente Mariana Aparecida Lordeiro: Foi apreciada a seguinte solicitação: 80 
4.4.1 – Título: “O processo de formação inicial de professores no município de Alegre - ES: a 81 
compreensão dos discentes sobre a Educação Especial”; Discente: Mariana Aparecida Lordeiro; 82 
Orientadora: Prof.ª Marileide Gonçalves França; Banca: Prof.ª Marileide Gonçalves França (UFES), Prof.ª 83 
Simone Aparecida Fernandes Anastácio (UFES), Prof. Sonia Lopes Victor (UFES), Prof.ª Aline de Menezes 84 
Bregonci (UFES) – suplente interno; Data: 29/09/2021; Horário: 14:00hs; Local: videoconferência. Que o 85 
colegiado aprovou à unanimidade; 4.5– Apreciação de propostas da logo para o PPGEEDUC: Foi passado 86 
a palavra para o prof. º João Paulo Casaro Erthal, que compartilhou a tela com o histórico de todas as 87 
propostas que foram enviadas para criação da Logo do programa, começou lembrando das propostas 88 
iniciais apresentadas pela coordenadora e disse que foi enviado e-mail através da secretaria do programa 89 
a todos docentes e discentes vinculados ao PPGEEDUC, para que enviassem propostas para que a mesma 90 
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fosse desenvolvida em conjunto e que só teve uma proposta enviada. Então, procurou ajuda com 91 
profissionais da área que forneceram orientações a respeito da identidade visual e esclareceram dúvidas 92 
a respeito. Foi lido e-mail recebido de uma das propostas com o significado de cada categoria colocada 93 
para criação do logo e divulgou a imagem do protótipo. Após comentários positivos e negativos a respeito 94 
desta proposta inicial feita pelos membros do colegiado, o prof. º João Paulo Casaro Erthal disse está no 95 
aguardo também do retorno da profª Thais Vieira que é professora do curso de Design da Ufes. A 96 
coordenadora agradeceu pelo empenho da comissão e ficará no aguardo de novas propostas. Que o 97 
colegiado aprovou à unanimidade; 4.6– Solicitações de validação do Exame de proficiência em Língua 98 
Estrangeira: A coordenadora antes de compartilhar a tela, passou a palavra para a profª Luceli de Souza 99 
que foi explicando o passo a passo para validação do Exame de proficiência em Língua Estrangeira, usou 100 
como parâmetro as orientações do Regimento Interno do PPGEEDUC e o Centro de Línguas - Ufes. Relatou 101 
que todos os avaliados estavam dentro dos requisitos, sendo assim aprovados e disse também que todas 102 
as solicitações foram assinadas pelo orientador e pediu que a partir da presente data todos os 103 
orientadores só não assinassem como também fizessem a checagem da chave de autenticação antes de 104 
enviar à secretaria, pois para o orientador fica sob sua responsabilidade duas certificações apenas, não 105 
sobrecarregando assim um docente para fazer a análise de todas as validações. A proposta da profª Luceli 106 
de Souza foi levada para o colegiado, então foi feito o questionamento se a responsabilidade da 107 
veridicidade ficaria a cargo do orientador. Chegou-se a conclusão que essa responsabilidade seria do 108 
aluno. Foi sugerido também que o programa tivesse um exame de proficiência. A coordenada agradeceu 109 
a profª Luceli de Souza pela análise da documentação. Após todas as discussões foi colocado para votação 110 
a aprovação de todas as validações dos Exames de proficiência em Língua Estrangeira apresentado pelos 111 
alunos e validado pela profª Luceli de Souza: Adriana Brunharo Vicentino, Alan Correa Dorigo, André 112 
Silveira do Amaral, Andressa Côco Lozorio, Andressa Pereira Silva Sartori, Camila do Espirito Santo Ornelas 113 
Passos, Eder Junior Carlos de Carvalho, Elemilson Barbosa Caçandre, Gisely Costa Miranda Azevedo, João 114 
Paulo Ribeiro Bernardes, Mylena Simões Campos e Soila Maria Francisco Belo Ramos e também a 115 
proposta para que fosse passado as orientações para todos os membros do colegiado de como fazer esta 116 
checagem da chave de autenticação, para que os orientadores passassem a fazer esta primeira avaliação 117 
de seus orientados antes de enviar para o colegiado. Também será feito um formulário com os seguintes 118 
dizeres: “É de total responsabilidade do aluno toda a informação contida na validação do exame de 119 
proficiência, em caso de informação que afeta a veracidade do documento será passível de processo 120 
administrativo”.  Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.7– Apresentação e discussão preliminar do 121 
edital credenciamento de docente PPGEEDUC: A coordenadora passou a palavra para prof.ª Luceli de 122 
Souza, que colocou que o edital de credenciamento docente ainda não tinha sido finalizado, pois 123 
necessitava de informações complementares do colegiado para concluir o edital. A comissão baseou o 124 
atual edital em editais anteriores, foi feito então uma explanação dos pontos do edital e levantado alguns 125 
questionamentos, como por exemplo o quantitativo de vagas, por linha de pesquisa e sublinha, para 126 
quando será disponibilizado o processo seletivo. De acordo com a prof.ª Simone Aparecida Fernandes 127 
Anastácio, este edital deveria respeitar o Regimento Interno vigente e nos próximos pensar nestas 128 
modificações por sublinhas, sua sugestão seria receber os novos docentes e depois sim pensar em criar 129 
sublinhas dentro das áreas de pesquisa, ou seja, em pequenos grupos, criando sim no regimento estas 130 
novas regras. A coordenadora achou interessante a proposta da comissão em fazer sublinhas por área de 131 
interesse, mas concordou com a prof.ª Simone Aparecida Fernandes Anastácio, que neste edital não seria 132 
viável. Após finalizadas as discussões com o colegiado, foi atribuído 05 (cinco) vagas para a Linha Ensino 133 
de Ciências Naturais e Matemática e 05 (cinco) vagas para a Linha Prática Escolar, Ensino, Sociedade e 134 
Formação de Professores. A prof.ª Luceli de Souza agradeceu todas as contribuições e foi colocado para 135 
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votação que a comissão de credenciamento docente finalizasse o documento e apresentasse em uma 136 
próxima reunião extraordinária a tempo de divulgar o edital do processo seletivo discente. Que o 137 
colegiado aprovou à unanimidade; 4.8– Composição da comissão do novo processo seletivo discente 138 
2022/2: A coordenadora passou a palavra para o prof.º João Paulo Casaro Erthal, que fez um relato das 139 
propostas da Comissão e propôs montar uma comissão com mais 4 (quatro) nomes, que segundo a 140 
comissão seria um quantitativo ideal para uma comissão permanente conseguir entregar o edital para 141 
final de outubro/21. Após finalizadas as discussões com o colegiado, ficou sugerido os nomes dos 142 
professores: Aline de Menezes Bregonci, Jorge Henrique Gualandi e Raisa Maria de Arruda Martins, 143 
devido os mesmos não terem participado do último processo seletivo discente. Desse modo, ficou 144 
acordado que seria passado um e-mail avisando da indicação e para se manifestarem. A comissão então 145 
ficou assim composta: João Paulo Casaro Erthal, Maria Aparecida de Carvalho, Marcos Vogel, Andreia 146 
Weiss e no aguardo do retorno de aceitação: Aline de Menezes Bregonci, Jorge Henrique Gualandi e Raisa 147 
Maria de Arruda. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 4.9– Elaboração do livro da última turma com 148 
recursos PROAP: A coordenadora relatou que está montando um processo para elaboração de um livro 149 
da última turma que defendeu (2028/2) com recurso PROAP, e também frisou que o livro tem que estar 150 
articulado com o projeto de pesquisa. Então colocou para o colegiado quem teria projeto de pesquisa 151 
articulado dentro de um projeto cadastrado na PRPPG e que seja bem abrangente, para submeter e não 152 
perder a verba. De acordo com exposto na reunião foi perguntado se teria alguém que poderia vincular o 153 
projeto de pesquisa e candidataria a ser o organizador do livro. No final a coordenadora perguntou quem 154 
gostaria de participar na elaboração do livro, e foi deliberado os seguintes professores: Andreia Weiss, 155 
Luceli de Souza e Simone Aparecida Fernandes Anastácio. Que o colegiado aprovou à unanimidade; 5. 156 
Comunicados: não houve. 6. Palavra Livre: 5.1– A coordenadora divulgou o resultado do Processo 157 
Administrativo do aluno Maikom Joaquim Barbosa Ecard da Silva, que foi indeferido pela relatora do CEPE, 158 
que trata da análise de recurso ao CEPE impetrado pelo discente Maikom Joaquim Barbosa Ecard da Silva 159 
contra a decisão do PPG Ensino/Educação Básica (PPGEEDUC), campus Alegre da UFES, pelo seu 160 
desligamento e descumprimento da decisão da PRRPG de realizar nova avaliação do aluno em uma das 161 
disciplinas obrigatórias em que havia reprovado, a saber PFOR1024 - Ferramentas computacionais 162 
destinadas à pesquisa qualitativa docente. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião 163 
às 16:36, e eu, Roziane Santos da Costa, secretária, lavrei a presente Ata, constando de cento e sessenta 164 
e seis linhas (166) linhas e cinco (04) páginas, que, após lida e aprovada será assinada digitalmente pela 165 
secretaria do programa e a presidente e coordenadora Marileide Gonçalves França..................................... 166 
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