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Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de 2020, às quatorze horas, reuniu1 
Colegiado do Programa de Pós2 
Rosário Figueiredo Tripodi, Coordenadora. Estavam presentes os membros do Colegiado Daniel 3 
Abud Seabra Matos (Vice-Coordenador), José Rubens Lima Jardilino (titular linha 1), Celia 4 
Maria Fernandes Nunes (titular linha 1), Erisvaldo Pereira dos Santos (titular linha 2), Margareth 5 
Diniz (titular linha 2), Jacks Richard de Paulo (6 
(titular linha 3), Lucas Braga Scaramu7 
(representante discente) e Gabriela Pereira da Cunha Lima (representante discente).8 
EXPEDIENTE. 1) Posse de Gabriela Pereira da Cunha Lima, como representante discente 9 
titular, e da Profa. Rosa Maria da Exaltação Coutrim, como suplente da linha 2.  10 
Maria do Rosário deu boas-vindas aos novos membros do Colegiado11 
Prof. Erisvaldo realizará uma evento 12 
e a Perversidade". 2) O Prof. 13 
2020. 3) A Profa. Margareth comunic14 
“Diálogos entre educação e cultura15 
a homologação do preenchimento da Plataforma Sucupira 16 
também, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós17 
e do relatório de reestruturação do semestre. 5) 18 
Colegiado a carta redigida pelos 19 
também trouxe demandas levantadas pelos discentes do Mestrado20 
e profundo debate a cerca das demandas discent21 
alterar a Ordem do Dia, mantendo na pauta desta sessão os 22 
foram mantidos na Ordem do D23 
aproveitamento de estudos; Solicitação de pr24 
Pimentel (orientanda do Prof. Jardilino) e Daiene Aparecida Campidele (orientanda da Profa. 25 
Marlice); e Portaria para normatização da verba PROAP 202026 
por unanimidade, a mudança da pauta. Os demais itens não debatidos serão levados para a 27 
próxima reunião. ORDEM DO DIA: 28 
de estudos. A Profa. Maria do Rosário apresentou a proposta de normatização dos proc29 
de aproveitamento de estudos. O Prof. Marco Melo30 
sugestões levantadas pela linha 3, apresentando31 
por cento) dos créditos cursados nos últimos 532 
unanimidade, a proposta de aproveitamento33 
cursados nos últimos 5 (cinco)34 
Jhaynara Bittencourt Pimentel (orientanda do Prof. Jar35 
Campidele (orientanda da Profa. Marlice36 
alunas, e tendo a anuência de seus orientadores, o Colegiado aprovou por unanimidade a 37 
prorrogação das bolsas das discentes, conforme estabelecido pela portaria Capes nº55/2020. 38 
Portaria para normatização da verba PROAP 2020.39 
pelo PPGE que rege a utilização da verba PROAP 2020. O valor liberado até o momento 40 
se a 50% (cinquenta por cento) do valor total. A execução do pagamento ainda não foi realizada. 41 
O Colegiado do PPGE sugeriu acréscimo 42 
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Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de 2020, às quatorze horas, reuniu
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, presidido pela Profa. Dra. Maria do 
Rosário Figueiredo Tripodi, Coordenadora. Estavam presentes os membros do Colegiado Daniel 

Coordenador), José Rubens Lima Jardilino (titular linha 1), Celia 
s (titular linha 1), Erisvaldo Pereira dos Santos (titular linha 2), Margareth 

linha 2), Jacks Richard de Paulo (titular linha 3), Marco Antonio Melo Franco 
(titular linha 3), Lucas Braga Scaramussa (secretário do Programa), Lucas Patrício d
(representante discente) e Gabriela Pereira da Cunha Lima (representante discente).

Posse de Gabriela Pereira da Cunha Lima, como representante discente 
Rosa Maria da Exaltação Coutrim, como suplente da linha 2.  

vindas aos novos membros do Colegiado. 2) Comunicações.
f. Erisvaldo realizará uma evento online no dia 01/07 com o título “Brasil entre a Diversidade 

2) O Prof. Jardilino comunicou que participará do Prêmio 
comunicou a realização, online, em 01 de julho, do seminários 

Diálogos entre educação e cultura”, com a Profa. Dra. Sandra Tosta. 4) A Pres
do preenchimento da Plataforma Sucupira – dados 2019; a homologação, 

de Pesquisa e Pós-Graduação, do Planejamento Estratégico do PPGE 
de reestruturação do semestre. 5) A representante discente Gabriela leu ao 

a carta redigida pelos alunos do Doutorado. Em seguida, o discente Lucas Patrício 
ntadas pelos discentes do Mestrado. A partir daí, deu

a cerca das demandas discentes. Por falta de tempo, o Colegiado decidiu 
alterar a Ordem do Dia, mantendo na pauta desta sessão os itens mais urgentes. Deste modo, 
foram mantidos na Ordem do Dia os assuntos: Deliberação sobre normativa para 

Solicitação de prorrogação de bolsa da aluna Jhaynara Bit

Pimentel (orientanda do Prof. Jardilino) e Daiene Aparecida Campidele (orientanda da Profa. 

Portaria para normatização da verba PROAP 2020. O Colegiado votou e 
por unanimidade, a mudança da pauta. Os demais itens não debatidos serão levados para a 

RDEM DO DIA: 1) Deliberação sobre normativa para aproveitamento 
A Profa. Maria do Rosário apresentou a proposta de normatização dos proc

de estudos. O Prof. Marco Melo, diante dos dados 
linha 3, apresentando a proposta de aproveitamento de 50%

dos créditos cursados nos últimos 5 (cinco) anos. O Colegiado debateu e apro
a proposta de aproveitamento de até 40% (quarenta por cento)

(cinco) anos. 2) Solicitação de prorrogação de bolsa da aluna 
encourt Pimentel (orientanda do Prof. Jardilino); e Daiene Aparecida 

Campidele (orientanda da Profa. Marlice. Após lidas as justificativas 
alunas, e tendo a anuência de seus orientadores, o Colegiado aprovou por unanimidade a 

bolsas das discentes, conforme estabelecido pela portaria Capes nº55/2020. 
Portaria para normatização da verba PROAP 2020. O Prof. Daniel leu a portaria elaborada 
pelo PPGE que rege a utilização da verba PROAP 2020. O valor liberado até o momento 

50% (cinquenta por cento) do valor total. A execução do pagamento ainda não foi realizada. 
O Colegiado do PPGE sugeriu acréscimo de informação ao parágrafo que normatiza o 
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DO DO PROGRAMA DE PÓS-
EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de 2020, às quatorze horas, reuniu-se, remotamente, o 
uação em Educação, presidido pela Profa. Dra. Maria do 

Rosário Figueiredo Tripodi, Coordenadora. Estavam presentes os membros do Colegiado Daniel 
Coordenador), José Rubens Lima Jardilino (titular linha 1), Celia 

s (titular linha 1), Erisvaldo Pereira dos Santos (titular linha 2), Margareth 
linha 3), Marco Antonio Melo Franco 

Lucas Patrício de Souza 
(representante discente) e Gabriela Pereira da Cunha Lima (representante discente). 

Posse de Gabriela Pereira da Cunha Lima, como representante discente 
Rosa Maria da Exaltação Coutrim, como suplente da linha 2.  A Profa. 

2) Comunicações. 1) O 
Brasil entre a Diversidade 

rêmio Capes de Tese 
u a realização, online, em 01 de julho, do seminários 

. 4) A Presidente comunicou 
dados 2019; a homologação, 

lanejamento Estratégico do PPGE 
scente Gabriela leu ao 

da, o discente Lucas Patrício 
. A partir daí, deu-se um longo 

Por falta de tempo, o Colegiado decidiu 
itens mais urgentes. Deste modo, 

Deliberação sobre normativa para 

orrogação de bolsa da aluna Jhaynara Bittencourt 

Pimentel (orientanda do Prof. Jardilino) e Daiene Aparecida Campidele (orientanda da Profa. 

. O Colegiado votou e aprovou, 
por unanimidade, a mudança da pauta. Os demais itens não debatidos serão levados para a 

Deliberação sobre normativa para aproveitamento 
A Profa. Maria do Rosário apresentou a proposta de normatização dos procedimento 

, diante dos dados exposto, trouxe as 
proposta de aproveitamento de 50% (cinquenta 

egiado debateu e aprovou, por 
(quarenta por cento) dos créditos 

Solicitação de prorrogação de bolsa da aluna 
dilino); e Daiene Aparecida 

 encaminhadas pelas 
alunas, e tendo a anuência de seus orientadores, o Colegiado aprovou por unanimidade a 

bolsas das discentes, conforme estabelecido pela portaria Capes nº55/2020. 3) 
O Prof. Daniel leu a portaria elaborada 

pelo PPGE que rege a utilização da verba PROAP 2020. O valor liberado até o momento refere-
50% (cinquenta por cento) do valor total. A execução do pagamento ainda não foi realizada. 

de informação ao parágrafo que normatiza o 
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ressarcimento de publicação de artigos e tradução. O novo texto deixa evident43 
PROAP não será destinado aos professores44 
oriunda do Edital de Auxílio ao Pesquisador.45 
Rosário Figueiredo Tripodi agradeceu a presença de todos (as46 
Secretário do PPGE, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada por mim e pela 47 
Presidente. Mariana, 26 de junho48 
 49 
 50 
 51 
 52 

Maria do Rosário Figueiredo Tripodi 53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
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essarcimento de publicação de artigos e tradução. O novo texto deixa evident
tinado aos professores/as que receberam verba para serviço de tradução 

do Edital de Auxílio ao Pesquisador. Nada mais havendo a tratar, a Profa. 
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 
junho de 2020. 

Maria do Rosário Figueiredo Tripodi  
Presidente do Colegiado do PPGE 

 
 
 

Lucas Braga Scaramussa 
Secretário do PPGE 
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essarcimento de publicação de artigos e tradução. O novo texto deixa evidente que o recurso 
para serviço de tradução 

Nada mais havendo a tratar, a Profa. Maria do 
), e eu, Lucas Braga Scaramussa, 

Secretário do PPGE, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada por mim e pela 


