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Ao oitavo dia do mês de julho 1 
do Programa de Pós-Graduação em2 
Figueiredo Tripodi, Coordenadora. Estavam presentes os membros do Colegiado3 
Abud Seabra Matos (Vice-Coordenador), 4 
Profa. Celia Maria Fernandes Nunes (titular linha 1), 5 
linha 2), Profa. Margareth Diniz (6 
(suplente linha 2), Prof. Jacks Richard de Paulo (7 
Franco (titular linha 3), Lucas Braga Scaramu8 
Souza (representante discente) e Gabriela Pereira da Cunha Lima (representante discente).9 
EXPEDIENTE. 1) Aprovações de atas10 
reuniões: Reunião Extraordinária 11 
tendo, porém, 5 abstenções; Extraordinária 12 
aprovada com a maioria dos votos, 13 
26 de março de 2020 – ata aprovada, tendo 3 abstenções; 34ª Reunião Ordinári14 
novembro de 2019 – após correções, ata 15 
de 29 de abril de 2020 – ata ap16 
Ordinária de 21 de maio de 2020 17 
de junho de 2020 – ata aprovada, tendo 1 abstenção18 
agradeceu ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP pelas19 
de submissão de projetos; 2) O Prof. Daniel comunicou20 
uma reunião da área de educação.21 
preenchimento da Sucupira 2020 seria 22 
seria revisto; 3) A Profa Zara informou que 23 
para serem destinados aos Programas.24 
emenda à Resolução PPGE nº003/201825 
melhoria encaminhadas pela Linha 1. 26 
aprovaram-se as seguintes mudanças: 27 
parágrafo 2º, artigo 3º, item III, permanece com a palavra “preferencialmente”; excluídas as28 
propostas de parcerias nacionais e internacionais29 
artigo 3º parágrafo 4º, insere-se a30 
ao credenciamento docente; para fins de 31 
artigos e/ou 340 pontos. A propostas foram32 
voto contrário. 2) Exame e deliberação sobre relatório apresentado pelo grupo de trabalho 33 
acerca de propostas de retomada de atividades do PPGE.34 
estudo sobre o retorno remoto 35 
unanimidade, a proposta número 136 
períodos letivos especiais, acompanhando, relativamente, a proposta da Universidade Federal 37 
de Ouro Preto para a graduação. Os períodos letivos teriam, cada um, oito semanas e 38 
aconteceriam subsequentemente39 
novo ponto de pauta: data do re40 
remota. 3) Data do recomeço das aulas da pós41 
aprovou-se por unanimidade, o 42 
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 de 2020, às quatorze horas, reuniu-se, remotamente, o Colegiado 
Graduação em Educação, presidido pela Profa. Dra. Maria do Rosário 

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

rnandes Nunes (titular linha 1), Prof. Erisvaldo Pereira dos Santos (titular 
Margareth Diniz (titular linha 2), Profa. Rosa Maria da Exaltação Coutrim 

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

Aprovações de atas. Foram levadas para aprovação as a
Extraordinária de 17 de fevereiro de 2020 – aprovada com maioria dos votos, 

Extraordinária de 04 de março de 2020 – após correções, a ata foi 
ioria dos votos, tendo, porém, tendo 4 abstenções; Reunião 

ata aprovada, tendo 3 abstenções; 34ª Reunião Ordinári
pós correções, ata foi aprovada tendo 3 abstenções; 35ª 

ta aprovada, tendo 2 abstenções e 1 voto contrário; 
de 21 de maio de 2020 -  ata aprovada tendo 1 abstenção; 37ª Reunião 

ta aprovada, tendo 1 abstenção. 2) Comunicações.
ê de Ética em Pesquisa da UFOP pelas orientações sobre os procedimentos 

etos; 2) O Prof. Daniel comunicou que participou, no dia 26 de junho, de 
uma reunião da área de educação. Nessa reunião, foi informado que o prazo para 

2020 seria até 20 de dezembro de 2020. Após movimentos, o prazo 
seria revisto; 3) A Profa Zara informou que os recursos do Proap aguardam liberação da Capes 
para serem destinados aos Programas. ORDEM DO DIA: 1) Exame e deliberação sobr
emenda à Resolução PPGE nº003/2018. A Profa. Maria do Rosário apresentou as sugestões de 
melhoria encaminhadas pela Linha 1. Após complementações com as sugestões da

se as seguintes mudanças: o número máximo de professor por linh
parágrafo 2º, artigo 3º, item III, permanece com a palavra “preferencialmente”; excluídas as

parcerias nacionais e internacionais para o parágrafo 2º, artigo 3º
se a carta de anuência do departamento de origem como exigência 
para fins de credenciamento e recredenciamento 

A propostas foram aprovadas com a maioria dos votos, tendo apenas 1 
me e deliberação sobre relatório apresentado pelo grupo de trabalho 

acerca de propostas de retomada de atividades do PPGE. Uma vez estando finalizado
remoto às atividades da Pós-Graduação, o Colegiado
número 1: As disciplinas serão ofertadas, de modo remoto, em dois 

períodos letivos especiais, acompanhando, relativamente, a proposta da Universidade Federal 

de Ouro Preto para a graduação. Os períodos letivos teriam, cada um, oito semanas e 

eriam subsequentemente. Nesse momento, votou-se e aprovou-se a inserção do seguinte 
novo ponto de pauta: data do recomeço das aulas da pós-graduação na modalidade 

meço das aulas da pós-graduação na modalidade remota
 dia 10 de agosto como a data para o retorno remoto da
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DO DO PROGRAMA DE PÓS-
EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 

se, remotamente, o Colegiado 
Educação, presidido pela Profa. Dra. Maria do Rosário 

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

Erisvaldo Pereira dos Santos (titular 
Rosa Maria da Exaltação Coutrim 

Marco Antonio Melo 
ssa (secretário do Programa), Lucas Patrício de 

Souza (representante discente) e Gabriela Pereira da Cunha Lima (representante discente). 
Foram levadas para aprovação as atas das seguintes 

provada com maioria dos votos, 
pós correções, a ata foi 

Reunião Extraordinária de 
ata aprovada, tendo 3 abstenções; 34ª Reunião Ordinária de 13 de 

35ª Reunião Ordinária 
rovada, tendo 2 abstenções e 1 voto contrário; 36ª Reunião 

Reunião Ordinária de 25 
2) Comunicações. 1) A Profa. Celia 

sobre os procedimentos 
que participou, no dia 26 de junho, de 

Nessa reunião, foi informado que o prazo para o 
movimentos, o prazo 

do Proap aguardam liberação da Capes 
Exame e deliberação sobre 

apresentou as sugestões de 
Após complementações com as sugestões das Linhas 2 e 3, 

mero máximo de professor por linha será de 8; o 
parágrafo 2º, artigo 3º, item III, permanece com a palavra “preferencialmente”; excluídas as 

parágrafo 2º, artigo 3º, item VII ; ao 
do departamento de origem como exigência 

credenciamento e recredenciamento serão exigidos 6 
com a maioria dos votos, tendo apenas 1 

me e deliberação sobre relatório apresentado pelo grupo de trabalho 
Uma vez estando finalizado o 

Colegiado aprovou, por 
As disciplinas serão ofertadas, de modo remoto, em dois 

períodos letivos especiais, acompanhando, relativamente, a proposta da Universidade Federal 

de Ouro Preto para a graduação. Os períodos letivos teriam, cada um, oito semanas e 

se a inserção do seguinte 
graduação na modalidade de forma 
na modalidade remota. Votou-se e 

o retorno remoto das aulas da 
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pós-graduação para o semestre 2020/1.43 
empréstimo) do aluno Lucas Patrício de Souza, orientando do Prof. Bre44 
aprovada por unanimidade. A bolsa será prorrogada 45 
expresso no inciso II, Art. 3º, Portaria Capes nº55/2020.46 
dupla titulação do doutorando João Paulo Rodrigues Pe47 
impossibilidade de entrada na Colômbia48 
aluno João Paulo Rodrigues Pereira49 
Tecnológica da Colômbia, através da50 
referentes à disciplina PGE305 51 
alunas Tatiane Kelly Pinto de Carvalho e Thais Mara Anastácio Oliveira.52 
unanimidade, as seguintes conces53 
artigo O papel dos modelos computacionais e das analogias na aprendiz54 
interação fármaco-enzima no ensino fundamentado em modelagem55 
Pesquisa em Educação e Ciências. Tatiane Kelly56 
administram os deveres escolares: práticas educativas de avós cuidadores dos netos57 
Educação (UFSM). 7) Exame e deliberação do Relatório de Estágio de Docência de Renato 58 
José Dias Pereira. Aprovado por unanimidade. 59 
EDU380 – Elaboração de Projeto Monográfico60 
8) Solicitação de aproveitamento de Estágio de Docência encaminhada pelas alunas 61 
Mara Anastácio Oliveira e Júnia Mara Fernandes62 
acordo com a Resolução CEPE nº7.465, foram aprovados por unanimidade. 63 
prorrogação de defesa de Carine Soares dos Santos, Robson de Souza e Na64 
Barros (não bolsistas). O Colegiado aprovou as prorrogações de defesa para até 30 de agosto 65 
desde que os alunos apresentem um cronograma de atividades para até a data da defesa.66 
Pedido de cancelamento de matrícula de Flávio Ernani da Cost67 
Prof. Marco Melo, orientador do aluno68 
discente, o qual passava por problemas pessoais e 69 
recebe o pedido de cancelamento de matrícula, estando 70 
julho de 2020. 11) Exame e deliberação sobre a nova resolução que determinará as regras 71 
para o exame de qualificação no PPGE.72 
Profa. Maria do Rosário Figueiredo73 
Braga Scaramussa, Secretário do PPGE, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada 74 
por mim e pela Presidente. Mariana, 75 
 76 
 77 
 78 

Maria do Rosário Figueiredo Tripodi 79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
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graduação para o semestre 2020/1. 4) Solicitação de prorrogação de bolsa Capes (cota 
empréstimo) do aluno Lucas Patrício de Souza, orientando do Prof. Bre

A bolsa será prorrogada pelo prazo máximo de três meses, 
expresso no inciso II, Art. 3º, Portaria Capes nº55/2020. 5) Carta da UPTC/Colômbia sobre a 
dupla titulação do doutorando João Paulo Rodrigues Pereira. Em decorrência da 

entrada na Colômbia por razões da pandemia, o Colegiado
João Paulo Rodrigues Pereira curse o semestre 2020/1, na Universidade Pedagógica e 

através da modalidade a distância. 6) Concessão de créditos 
referentes à disciplina PGE305 – Seminário de Introdução à Pesquisa, solicitados pelas 
alunas Tatiane Kelly Pinto de Carvalho e Thais Mara Anastácio Oliveira.
unanimidade, as seguintes concessões de crédito: Thais Mara Anastácio Oliveira

O papel dos modelos computacionais e das analogias na aprendizagem do processo de 

enzima no ensino fundamentado em modelagem na Revista Brasileira de 
e Ciências. Tatiane Kelly Pinto: submissão do artigo 

administram os deveres escolares: práticas educativas de avós cuidadores dos netos

7) Exame e deliberação do Relatório de Estágio de Docência de Renato 
Aprovado por unanimidade. Estágio realizado em 2019/2 na disciplina 

Elaboração de Projeto Monográfico, orientado pelo Prof. José Rubens Lima Jardilino.
Solicitação de aproveitamento de Estágio de Docência encaminhada pelas alunas 

Mara Anastácio Oliveira e Júnia Mara Fernandes. As solicitações das alunas, por estarem de 
m a Resolução CEPE nº7.465, foram aprovados por unanimidade. 

prorrogação de defesa de Carine Soares dos Santos, Robson de Souza e Na
O Colegiado aprovou as prorrogações de defesa para até 30 de agosto 

desde que os alunos apresentem um cronograma de atividades para até a data da defesa.
Pedido de cancelamento de matrícula de Flávio Ernani da Costa, aluno do Doutorado
Prof. Marco Melo, orientador do aluno Flávio Ernani, expôs um pouco sobre a

a por problemas pessoais e também de ordem acadêmica. O Colegiado 
recebe o pedido de cancelamento de matrícula, estando o aluno evadido a partir da data de 08 de 

Exame e deliberação sobre a nova resolução que determinará as regras 
para o exame de qualificação no PPGE. Item retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, a 

Maria do Rosário Figueiredo Tripodi agradeceu a presença de todos (as), e eu, Lucas 
Braga Scaramussa, Secretário do PPGE, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada 

. Mariana, 08 de julho de 2020. 

Maria do Rosário Figueiredo Tripodi  
Presidente do Colegiado do PPGE 

 
 
 

Lucas Braga Scaramussa 
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Solicitação de prorrogação de bolsa Capes (cota 
empréstimo) do aluno Lucas Patrício de Souza, orientando do Prof. Breynner. Solicitação 

pelo prazo máximo de três meses, conforme 
Carta da UPTC/Colômbia sobre a 

Em decorrência da 
por razões da pandemia, o Colegiado autoriza que o 

Universidade Pedagógica e 
6) Concessão de créditos 

Seminário de Introdução à Pesquisa, solicitados pelas 
alunas Tatiane Kelly Pinto de Carvalho e Thais Mara Anastácio Oliveira. Aprovadas, por 

Anastácio Oliveira: submissão do 
agem do processo de 

na Revista Brasileira de 
submissão do artigo Quando os avós 

administram os deveres escolares: práticas educativas de avós cuidadores dos netos na Revista 
7) Exame e deliberação do Relatório de Estágio de Docência de Renato 

em 2019/2 na disciplina 
José Rubens Lima Jardilino. 

Solicitação de aproveitamento de Estágio de Docência encaminhada pelas alunas Thais 
As solicitações das alunas, por estarem de 

m a Resolução CEPE nº7.465, foram aprovados por unanimidade. 9) Solicitação de 
prorrogação de defesa de Carine Soares dos Santos, Robson de Souza e Natália Martins 

O Colegiado aprovou as prorrogações de defesa para até 30 de agosto 
desde que os alunos apresentem um cronograma de atividades para até a data da defesa. 10) 

a, aluno do Doutorado. O 
Flávio Ernani, expôs um pouco sobre a situação do 

de ordem acadêmica. O Colegiado 
a partir da data de 08 de 

Exame e deliberação sobre a nova resolução que determinará as regras 
Nada mais havendo a tratar, a 

agradeceu a presença de todos (as), e eu, Lucas 
Braga Scaramussa, Secretário do PPGE, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada 


