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ATA DA 26ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 2º Momento - 2 

03/2019. 3 

 4 

 Ao décimo quarto dia do mês de março de 2019, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se, na sala 5 

Affonso Ávila, ICHS, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, presidido pela 6 

Profa. Dra. Regina Magna Bonifácio de Araújo, Coordenadora do PPGE. Estavam presentes os 7 

membros do Colegiado, os (as) Profs. (as.) Drs. (as.) Rosa Maria da Exaltação Coutrim (Vice-8 

Coordenadora), José Rubens Lima Jardilino (titular Linha 1), Maria do Rosário Figueiredo Tripodi 9 

(titular Linha 1), Marcus Vinícius Fonseca (titular Linha 2), Marlice de Oliveira e Nogueira 10 

(suplente Linha 2) e Daniel Abud Seabra Matos (titular Linha 3). Presente, também, o representante 11 

discente Joatan Nunes Machado. Ausências justificadas: Prof. Jacks Richard de Paulo (titular Linha 12 

3) e Lucas Braga Scaramussa (representante técnico-administrativo). Ausências: Erisvaldo Pereira 13 

dos Santos (Titular - L 2) e Jianne Inês Fialho (representante discente). Constatado o quórum, a 14 

Senhora Presidente deu início aos trabalhos. ORDEM DO DIA: 1) Processo eleitoral do PPGE - 15 

Gestão 2019/2020. A Profa. Regina Magna Bonifácio de Araújo iniciou a reunião transferindo a 16 

Presidência do Colegiado para o Prof. Marcus Vinícius Fonseca, membro do colegiado presente há 17 

mais tempo no Programa (decano). O Professor Marcus Vinícius Fonseca sugeriu a apresentação do 18 

Plano de Gestão 2019-2020. A Profa. Regina Magna Bonifácio de Araújo e a Profa. Rosa Maria da 19 

Exaltação Coutrim apresentaram o plano, o qual segue anexo (Anexo I) a esta Ata. Após a 20 

apresentação, as professoras agradeceram a todos (as) pela colaboração nos trabalhos realizados 21 

durante a gestão 2017/2018. A recondução da Profa. Dra. Regina Magna Bonifácio de Araújo e da 22 

Profa. Dra. Rosa Maria da Exaltação Coutrim, na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 23 

Educação, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Regina Magna 24 

Bonifácio de Araújo agradeceu a presença de todos (as) e lavrou a presente ata que após aprovada, 25 

será assinada pela Coordenação do PPGE. Mariana, 14 de março de 2019.  26 
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Regina Magna Bonifácio de Araújo 33 

Presidente do Colegiado do PPGE 34 
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        Rosa Maria Da Exaltação Coutrim 39 

          Vice-Presidente do Colegiado do PPGE 40 
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Presidência do Colegiado do PPGE: Prof.ªDrª Regina Magna Bonifácio de Araújo 

Vice-presidência do Colegiado: ProfªDrª Rosa Maria da Exaltação Coutrim 
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COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

ProfªDrª Regina Magna Bonifácio de Araújo 

ProfªDrª Rosa Maria da ExaultaçãoCoutrim 

 

 

Representantes da Linha 1: 

Prof. Dr. José Rubens Lima Jardilino (DEEDU) 

ProfªDrª Maria do Rosário Tripodi (DEEDU) 

Suplente: ProfªDrª Juliana Cesário Hamdan (DEEDU) 

 

 

Representantes da Linha 2: 

Prof. Dr. Erisvaldo Pereira dos Santos (DEEDU) 

Prof. Dr. Marcus Vinícius Fonseca (DEEDU) 

Suplente: ProfªDrªMarlice de Oliveira e Nogueira (DEEDU) 

 

 

Representantes da Linha 3: 

Prof. Dr. Daniel Abud Seabra matos (DEEDU) 

ProfªDrª Nilmara Braga Mozzer (DEQUI) 

Suplente: Prof. Dr. Jacks Richard de Paulo 

 

 

Representantes dos Discentes: 

Joathan Nunes Machado Júnior 

Jianne Coelho 

Karen Dayanne 

Hugo Machado Falcão 

 

Representante Técnico: 

Lucas Braga Scaramussa 
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DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

O Programa de PPGE, que conta com os cursos de Mestrado e Doutorado, possui 23 professores em 

três linhas de pesquisa. Projetamos que cada linha desenvolva interlocuções entre os diferentes 

projetos que as compõe, articulando ações de pesquisa que deem consistência a cada uma delas. 

 

 

Linha de Pesquisa 1:Formação de Professores, Instituições e História da Educação 
(FPIHE) 
Prof. Dr. José Rubens Lima Jardilino (DEEDU) 

ProfªDrª Célia Maria Fernandes Nunes (DEEDU) 

ProfªDrª Ana Cristina Ferreira (DEMA) 

Profª Rosana Areal de Carvalho (DEEDU) 

ProfªDrª Regina Magna Bonifácio de Araújo (DEEDU) 

ProfªDrª Juliana Cesário Hamdan (DEEDU) 

ProfªDrª Maria do Rosário Tripodi (DEEDU) 

Prof. Dr. Breynner Ricardo de Oliveira (CEAD) 

 

 

Linha de Pesquisa 2:Desigualdades, Diversidades, Diferenças e Práticas Educativas 
Inclusivas (DsPEI) 
Prof. Dr. Erisvaldo Pereira dos Santos (DEEDU) 

Prof. Dr. Marcus Vinícius Fonseca (DEEDU) 

ProfªDrª Rosa Maria da ExaultaçãoCoutrim (DEEDU) 

ProfªDrªMarlice de Oliveira e Nogueira (DEEDU) 

ProfªDrª Margareth Diniz (DEEDU) 

Prof. Dr. Marco Antonio Torres (DEEDU) 

Prof. Dr. Luciano Campos da Silva DEEDU) 

ProfªDrª Carla Mercês da Rocha Jatobá Ferreira (CEAD) 

 

 

Linha de Pesquisa 3:Práticas Educativas Metodologias de Ensino e Tecnologias da 
Educação (PEMETE) 
Prof. Dr. Hércules Tolêdo de Corrêa (CEAD) 

Prof. Dr. Daniel Abud Seabra matos (DEEDU) 

Prof. Dr.MarcoAntonio Melo Franco (DEEDU) 

ProfªDrª Nilmara Braga Mozzer (DEQUI) 

ProfªDrªPaula  Cristina Cardoso Mendonça (DEQUI) 

Prof. Dr. Jacks Richard de Paulo (DEEDU) 

Profª Drª Sheila Alves de Almeida (DEBIO) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Iniciamos nossa gestão em fevereiro de 2017, com o apoio e eleição da Assembleia do 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFOP. Ao longo desses dois últimos anos, investimos 

nosso tempo e experiência, não apenas em fazer do PPGE um Programa mais sólido e estruturado, 

mas também em aprender sobre a dinâmica complexa em que a Pós-Graduação está inserida, tanto 

no espaço da UFOP quanto no cenário nacional (Forpred/Capes/MEC). 

 Neste primeiro mandato realizamos muito, mas, igualmente, íamos vislumbrando a longa 

caminhada que ainda tínhamos que percorrer no sentido de consolidar nosso Programa, enfrentar os 

desafios internos que foram apontados pela avaliação quadrienal 2013-2016 da Capes e dar maior 

visibilidade ao Programa, em especial na consolidação das pesquisas, nas publicações e relações 

internacionais. Tudo o que foi realizado pode ser lido no Relatório do 1º Mandato, biênio 2017-

2018. 

 As propostas que ora expomos, para a gestão do biênio 2019-2020, se apresentam como 

oportunidades de continuar o trabalho iniciado na 1ª Gestão, aperfeiçoando processos e estruturando 

ações que visam tão somente o crescimento e fortalecimento do Programa e o atendimento dos 

objetivos definidos no “Plano Nacional de Pós-Graduação” (PNPG 2011-2020), especialmente nos 

desafios da sua contribuição para a Educação Básica e o processo de internacionalização. Nossas 

metas situam-se ainda na perspectiva de expansão do sistema de Pós-Graduação, no Brasil, que, 

segundo o PNPG deve ter quatro vertentes: a capacitação do corpo docente para as instituições de 

Ensino Superior (no nosso caso, analisando a licenciatura e as práticas educativas como 

modalidades centrais para tal capacitação); a qualificação dos professores da Educação Básica 

(igualmente tendo as licenciaturas presenciais e a distância, somada à formação continuada como 

foco para os processos de qualificação); a especialização de profissionais para o mercado de 

trabalho público e privado e a formação de técnicos e pesquisadores para empresas nesses espaços. 

 Com a consciência de que um Programa de Pós-Graduação se faz com a participação, 

envolvimento e  compromisso de todos/as, este Plano de Trabalho espera receber contribuições, 

críticas e sugestões de todos os/as docentes do PPGE ao longo desta nova gestão. 
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PANEJAMENTO PARA O BIÊNIO 2019-2020 

 

O PPGE entende que a Pós-Graduação em Educação stricto-sensu tem como objetivo fundamental 

formar docentes com capacidade de reflexão crítica sobre seu campo de atuação, bem como 

pesquisadores capazes de produzir e divulgar conhecimentos a respeito dos fenômenos educacionais 

em curso no país. Desta forma, nosso Programa se propõe a produzir novos olhares e 

conhecimentos capazes de fecundar novas práticas educativas, tanto para a Educação Básica quanto 

para o Ensino Superior, o que vem sendo feito por meio dos trabalhos de pesquisa preocupados com 

formulações teóricas e práticas, que têm se mostrado capazes de subsidiar ações consistentes. 

Tomando como parâmetro as vertentes definidas no “Plano Nacional de Pós-Graduação” (PNPG 

2011-2020), especialmente nos desafios da sua contribuição para a Educação Básica e o processo de 

internacionalização, indicamos a seguir as metas pensadas para o PPGE/UFOP para o Biênio 2019-

2020. Reforçando que se trata de um Plano de Trabalho aberto, flexível e que será em tempo 

oportuno, colocado à discussão com a Assembleia dos docentes deste Programa. 

 

I. Primeira Vertente: a capacitação do corpo docente para as instituições de Ensino 

Superior (no nosso caso, analisando as licenciaturas e as práticas educativas como 

modalidades centrais para tal capacitação): 

a. Formar efetivamente professores pesquisadores para o Ensino Superior; 

b. Reforçar o debate nointerior das Linhas acerca das disciplinas oferecidas, numa 

análise contínua das suas ementas e bibliografias, e na reflexão da importância da 

mesma na formação de mestres e doutores; 

c. Fortalecer, entre docentes e discentes, a compreensãodo papel fundamental do 

estágio de docência nesta formação, como um importante espaço de vivência da 

prática docente em salas de aula na graduação. 
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II. Segunda vertente: a qualificação dos professores da Educação Básica (igualmente 

tendo as licenciaturas presenciais e a distância, somada à formação continuada como 

foco para os processos de qualificação): 

a. Intensificar as pesquisas que abrangem a Educação Básica, em todos os seus 

segmentos e modalidades de ensino; 

b. Construir projetos de pesquisa em parceria com os profissionais da Educação Básica; 

c. Organizar eventos acadêmicos (palestras, seminários e outros) abertos e que 

envolvam os educadores da escola básica dos municípios no entorno da UFOP; 

d. Fomentar a discussãodas concepções de formação docente e práticas educativas que 

estamos desenvolvendo a partir das Linhas. 

 

III. Terceira vertente:a internacionalização do PPGE: 

a. Levantamento e publicização entre docentes e discentes do Programa, de todos os 

convênios e parcerias com instituições e redes de pesquisa no exterior; 

b. Criar um espaço no site do PPGE para a informação atualizada dos convênios e 

parcerias existentes, bem como dos que serão no futuro construídos; 

c. Divulgar os Editais da Capes e outros órgãos de fomento, que priorizem as parcerias 

internacionais, entre docentes e discentes do Programa; 

d. Realizar uma capacitação, com o apoio da CAINT, com o objetivo de esclarecer os 

processos para se efetivar as parcerias e compreender o estágio atual das já 

existentes. 

 

IV. Quarta vertente: o acompanhamento e avaliação constante dos docentes do Programa e 

criação de estratégias para parcerias nas pesquisas e produções acadêmicas. 

a. Acompanhar e apoiar o trabalho deste primeiro ano da Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação Docente; 

b. Pensar, juntamente com os representantes de cada Linha, estratégias de 

fortalecimento das pesquisas e produções acadêmicas; 

c. Criar um mecanismo de divulgação sistemática dos Editais para projetos de pesquisa 

e outros, bem como as chamadas para publicação; 
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d. Reforçar junto às Linhas, a importância de se conhecer e discutir as pesquisas 

desenvolvidas pelos docentes e discentes nos grupos e núcleos de pesquisa; 

e. Retomar a proposta apresentada na Gestão 2013-2014, pelos gestores Margareth 

Diniz e José Rubens Lima Jardilino, da criação de uma série “Temas 

Contemporâneos em Educação” (Título provisório), que terá como objetivo publicar 

resultados de pesquisas desenvolvidas nos grupos e núcleos de pesquisa do PPGE, 

que reúnem reflexões de docentes e discentes inseridos nas investigações 

desenvolvidas nesses espaços. 

 

V. Quinta Vertente: aperfeiçoamentos dos processos internos do Programa: 

a. Criar comissões com a participação de estudantes bolsistas de apoio ao trabalho da 

coordenação do PPGE e da secretaria; 

b. Rever logística e procedimentos dos seguintes processos: estágio docência; 

solicitação de bancas de qualificação e defesa; procedimentos de banca com 

participante à distância; submissão dos projetos de pesquisas que envolvem seres 

humanos ao Comitê de Ética em Pesquisa; processo seletivo de bolsas; processo 

seletivo para Mestrado e Doutorado; 

c. Aperfeiçoar o acompanhamento dos alunos em atraso na qualificação e defesa; 

d. Aprimorar o acompanhamento dos alunos pós-defesa; 

e. Dar continuidade ao Programa de Acompanhamento de Egressos, criando a partir de 

2019 uma política própria para essa ação, fundamental ao PPGE; 

f. Desenvolver um mecanismo de acompanhamento dos eventos e ações realizados 

pelos Grupos e Núcleos de Pesquisa, procedendo à divulgação dos mesmos no Site 

do PPGE; 

g. Compartilhar mais sistematicamente os informes da Capes, bem como divulga-los 

aos docentes do PPGE; 

h. Elaborar uma política de acompanhamento dos alunos bolsistas; 

i. Elaborar mecanismos para estimular a publicação dos alunos em parceria com os 

orientadores, como a exigência de submissão de um artigo para o mestrado e a 

publicação de dois artigos para o doutorado antes da defesa da dissertação/tese. 
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Esperamos, ainda em2019, realizar um evento que reúna graduandos, mestrandos, doutorandos, ex 

alunos do mestrado e especialistas com o objetivo de discutir a saúde discente e proporcionar a 

partilha de experiências e das principais agruras e dificuldades enfrentadas pelos estudantes de pós-

graduação e as consequências para a saúde mental. 

Esses são os nosso projetos e desejos, que esperamos colocar em andamento caso se confirme a 

recondução da atual presidência do Colegiado do PPGE. Muito pode ser acrescido neste Plano de 

Trabalho, mas esperamos fazê-lo com a colaboração de todos e todas que compõem este Programa, 

na busca de uma maior consolidação do espaço da Pós-graduação em Educação na UFOP, na 

Região dos Inconfidentes, em Minas Gerais e no Brasil. 

 

 

O bom desempenho do PPGE depende do nosso compromisso e envolvimento com o Programa. 

Contamos com a participação e o apoio de todos/as! 

 

 

Mariana, 10 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

ProfªDrª Regina Magna Bonifácio de Araújo 

 

 

ProfªDrª Rosa Maria da Exaltação Coutrim 

 

 

 


