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ATA DA 18ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 02/2018 

 

Ao sexto dia do mês de fevereiro de 2018, às dez horas, reuniu-se, na Sala Affonso 

Ávila do ICHS, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, presidido 

pela Profa. Dra. Regina  Magna  Bonifácio  de  Araújo,  Coordenadora  do  PPGE.  

Estavam  presentes  os  (as) docentes, membros do Colegiado, os (as) Profs. (as) 

Drs.(as).: José Rubens Lima Jardilino, Marlice  de  Oliveira  e  Nogueira  (suplente),  

Daniel  Abub  Seabra  Matos  e  Rosa  Maria  da Exaltação Coutrim. Estava presente, 

também, o representante discente Joatan Nunes Machado Júnior (turma 2017). 

Constatado o quórum, a Senhora Presidente deu início aos trabalhos. EXPEDIENTE:  

01.  Comunicações.  A  Profa.  Regina  comunicou:  A)  O  PPGE  receberá, através  do  

Programa  BRAMO  -  Programa  de  Formação  de  Professores  Universitários  de 

Universidades de Moçambique, um aluno (a) de Moçambique para formação pós-

graduada stricto sensu no Mestrado em Educação. B) O Prof. Jardilino, juntamente com a 

Profa. Andrea Lisle, foi nomeado para compor a Comissão Permanente de 

Internacionalização da UFOP, tendo como principal atividade a construção do plano de 

internacionalização da Universidade. C)  A proposta de criação do curso de Doutorado 

em Educação na UFOP está em processo de avaliação.  A   nova   gestão  CAPES  (2018)   

estabelecerá   a   comissão  responsável  pela  de avaliação. D) O Prof. Jardilino foi 

convidado para realizar a aula inaugural da Universidade Católica de Temuco, no Chile. 

Após os informes, foi votada e aprovada por unanimidade (4votos) a inclusão, em 

Outros Assuntos, dos seguintes itens: A) Solicitação de Coorientaçãoencaminhada pelo 

Prof. Marco Antonio Melo Franco; B) Definição da área de Concentração do PPGE; 

C) Situação do aluno Matheus de Oliveira Guimarães. ORDEM DO DIA: 

1)Aprovação do plano de atividades de Estágio de Docência de Alcilene Rodrigues 

Pereira. Esse plano compreende as atividades realizadas na disciplina EDU533 - 

Necessidade Educacionais Especiais, no segundo semestre de 2017. Aprovadas por 

unanimidade (4 votos). 2) Aprovação dos relatórios de Estágio de Docência de Alcilene 

Rodrigues Pereira, Vanessa Souza Batista e Janaína Maria de Souza. Alcilene Rodrigues 

Pereira (estágio realizado no segundo semestre de2017 na disciplina EDU533 - 

Necessidade Educacionais Especiais, supervisionada pela Profa.Margareth Diniz); 

Vanessa Souza Batista (estágio realizado no segundo semestre de 2016 na disciplina 

EDU238 - Fundamentos da Educação: História, supervisionada pelo Prof. Marcus 

Vinícius Fonseca); Janaína Maria de Souza (estágio realizado no primeiro semestre de 

2017 na disciplina  EDU511  -  Bases  Pedagógicas  do  Trabalho  Escolar,  supervisionada  

pela   Profa.Juliana Cesário  Hamdan.  Relatórios  aprovados  por  unanimidade (4  votos).  

3)  Denúncia ao CEP e desdobramentos. A Profa. Regina leu o ofício CEP n°001/2018, 

de 25 de janeiro de 2018,  o  qual  solicita  esclarecimentos  sobre  a  não  submissão  

da  pesquisa  intitulada  O DISCURSO DOCENTE NA CONTEMPORANEIDADE: 

entre as narrativas e as conversações  ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Os 

membros do Colegiado discutiram sobre a resposta a ser encaminhada ao CEP, a 

qual deverá expor que a área de educação está se adequando  para  criar os  

mecanismos  de controle interno.  O Colegiado ressalta a preocupação dos docentes do 

PPGE sobre a necessidade da submissão ao CEP das pesquisas que envolvem seres 
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humanos, julgando fundamental que se pensem estratégia para melhorar esse 

acompanhamento. Votou-se a criação de uma resolução que exija a apresentação, até a 

defesa, da carta de aceite do Comitê de Ética. 4) Projeto de internacionalização. Regina 

convidou as linhas de pesquisa do PPGE para participarem da reunião no dia sete de 

fevereiro para se discutir a representatividade do PPGE no projeto de 

internacionalização da UFOP. Como representante da Linha 1 participará o Prof. 

Jardilino; da Linha 2, a Profa. Rosa; do Colegiado, a Profa. Regina 2. 5) Pós-

doutoramentos. Nesse ano de 2018 o PPGE possui três estagiários pós-doutorais: 

Leandro Silva de Paula, estagiário PNPD, supervisionado pela Profa. Dra. Rosana Areal; 

Evanir Gomes dos Santos, estagiária sem bolsa, supervisionada pelo Prof. Dr. Erisvaldo  

Pereira dos  Santos;  e Karina Klinkle, estagiária sem  bolsa, supervisionada pela Profa. 

Dra. Regina Magna Bonifácio de Araújo. 6) Solicitação de reconhecimento de diploma 

estrangeiro através da Plataforma Carolina Bori. Gersileide Paulino de Aguiar, 

Universidade de  la  empresa,  Diploma de mestrado educação. Regina e Marlice 

comporão a Comissão avaliar o diploma. Tem 60 dias para concluir a análise do 

processo.7) Aprovação do horário de matrículas 2018. Matrículas acontecem dia sete, oito 

e nove de março; as rematrículas, doze de março. O início das aulas será dia dezenove de 

março. Aprovado por unanimidade (5 votos). 8) Aprovação  das  alterações  na  oferta  de  

disciplinas.  A  disciplina  PGE106-Perspectivas em Educação passará a ser ofertada  às 

quartas-feiras, pela manhã, e às quintas-feiras, à tarde. Esse novo horário foi aprovado 

por unanimidade (5votos). 9) Definição da verba PROAP 2018. Definiu-se, por 

unanimidade, reatear o valor da verba PROAP entre os docentes do Programa, dando 

prioridade ao custeio das atividade de defesa. 10) Aprovação do regulamento sobre a 

utilização dos  laboratórios  multiusuários  do ICHS. Aprovado  por unanimidade (5 

votos). 11) Solicitação  de  aluna  especial  requerendo  a  conversão  de  disciplina  

ouvinte  em  isolada. Adriane Cristina de Melo Hunzicker cursou a disciplina PGE210 

- Sujeito: Constituição e Indenidades  Culturais,  como  ouvinte,  no  primeiro  semestre  

de  2017.  A  aluna  solicita  a conversão   de   disciplina   ouvinte   em   isolada.   O   

Colegiado   entende   que   há   processo procedimento institucional (processo seletivo) 

para ingresso como aluno isolado do Mestrado. Portanto, indefere, em unanimidade, a 

solicitação. 12) Outros assuntos: A) Solicitação de Coorientação  encaminhada  pelo  

Prof.  Marco  Antonio  Melo  Franco.  O  Prof.  Dr.  Marco Antonio Melo Franco solicita 

a designação do Prof. Dr. Daniel Abud Seabra como coorientador da pesquisa "Análise dos 

impactos do PIBID no desempenho da leitura de alunos dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental", desenvolvida pelo aluno Igor Ariacy Freitas de Andrade. O Colegiado 

aprovou a solicitação (5 votos). B) Definição da área de Concentração do PPGE. O 

Colegiado julga necessário, para que haja igualdade entre os cursos de Mestrado e 

Doutorado, modificar, na Plataforma Sucupira, a área de concentração do curso de 

Mestrado. Portanto, a partir dessa sessão, a área de concentração deixa de chamar-se 

Educação e passa a denominar-se Formação e Práticas Educacionais, assim como consta 

na proposta de curso do Doutorado. C) Situação do aluno Matheus de Oliveira 

Guimarães. O aluno defendeu sua dissertação em dezenove  de  agosto  de  2016  e  até  

a  presente  data,  não  entregou  a  versão  final  de  sua dissertação,  tendo,  portanto,  

vinte e nove meses  de atraso.  O  Regimento  do  PPGE limite  a entrega do trabalho final 

em até dois meses. O Colegiado optou por consultar a PROPP sobre o trâmite de 
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desligamento e formalizar um comunicado ao aluno. Nada mais havendo a tratar, a Profa. 

Regina Magna Bonifácio de Araújo agradeceu a presença de todos (as), e eu, Lucas 

Braga Scaramussa, Secretário do PPGE, lavrei a presente ata que após aprovada, será 

assinada por mim e pela Presidente. Mariana, 06 de fevereiro de 2018.  
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Presidente do Colegiado do PPGE 
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