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ATA 04/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS. Aos seis dias do mês de

3

abril de dois mil e dezoito, sexta-feira, às quatorze horas e dez minutos, reuniram-se

4

na Sala de Reuniões do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), o

5

Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, e os demais

6

membros: Filipe Paixão de Lima, representante titular dos discentes do curso de

7

mestrado (Turma 2017), Lucas Gomes de Almeida, representante dos técnicos

8

administrativos em educação, Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, Prof.ª Dr.ª Michele

9

Hidemi Ueno Guimarães (webconferência) e Prof.ª Dr.ª Uyrá dos Santos Zama, além

10

dos membros convidados deste PPG: Prof. Dr. Cassiano Rezende Pagliarini, Prof.ª

11

Dr.ª Claudia Avellar Freitas (webconferência) e Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia,

12

para tratar dos assuntos a seguir. EXPEDIENTE: 1) Apreciação de ata da 3ª

13

Reunião de 2018 do Colegiado. O Sr. Presidente iniciou a reunião citando que a

14

ata havia sido anteriormente alterada, encaminhada por e-mail e aproveitou a

15

oportunidade para colocá-la para aprovação. Em seguida a ata foi votada e

16

aprovada com uma abstenção pelos membros presentes. 2) Comunicações.

17

Inicialmente, o Sr. Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e

18

Silva, comunicou: a) a alteração de férias, de 03 a 13 de abril para o período de 17 a

19

27 de abril de 2018, do servidor técnico administrativo em educação (TAE) e

20

secretário do Programa, Lucas Gomes de Almeida; b) o lançamento dos editais da

21

CAPES referente ao PIBID e à Residência Pedagógica, além de serem objetos de

22

trabalhos e discussões fomentadas pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)

23

desta Universidade. Nesse sentido, o Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza foi escolhido

24

pela PROGRAD como coordenador institucional da proposta do PIBID e os Profs.

25

Fábio Augusto Rodrigues e Silva e Cristina de Oliveira Maia como integrantes da

26

equipe. A última docente também integrará a comissão que irá avaliar a viabilidade

27

de submissão de proposta ao edital da Residência Pedagógica. ORDEM DO DIA: 1)

28

Termo de posse de docente junto ao Colegiado. Inicialmente, o Sr. Gilmar Pereira

29

de Souza tomou posse como membro do Colegiado do curso de Mestrado

30

Profissional em Ensino de Ciências (MPEC). O docente ora empossado terá

31

mandato de dois anos, conforme Regimento deste Programa de pós-graduação. 2)

32

Termo de posse de TAE junto ao Colegiado. Na sequência, o técnico

33

administrativo em educação (TAE) e secretário do Programa, Sr. Lucas Gomes de

34

Almeida, tomou posse como membro do Colegiado do curso de Mestrado

35

Profissional em Ensino de Ciências (MPEC). O servidor ora empossado terá

36

mandato de dois anos, conforme Regimento deste Programa de pós-graduação. 3)

37

Solicitação de Qualificação. O Sr. Presidente do Colegiado citou a solicitação de

38

banca para exame de qualificação da aluna, Gabriela da Silva Araújo, que ocorrerá

39

no dia 20 de abril de 2018, sob orientação e presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Eugênia

40

Silva Nunes, e que contará com a participação do Prof. Dr. Lev Vertchenko, membro

41

externo oriundo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, do Prof. Dr.

42

Armando de Oliveira Brizola, oriundo desta Universidade, e do Prof. Dr. Fábio

43

Augusto Rodrigues e Silva (membro interno). A proposta foi colocada em votação e

44

aprovada por unanimidade por este Colegiado. 4) Relatório "Prática Docente

45

Supervisionada". O Sr. Presidente leu os relatórios de atividades entregues pelos

46

alunos Marcelo Silva Celestino e Márcia Priscilla Castro Lana. Antes de colocar as

47

propostas em votação, ressaltou que os discentes obtiveram aprovação na

48

disciplina, de acordo com o orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva. Em

49

seguida, todos os relatórios foram votados e aprovados por unanimidade entre os

50

membros presentes. 5) Apreciação de requerimento de aproveitamento de

51

estudos. O Sr. Presidente apresentou a solicitação para aproveitamento de

52

proficiência em língua inglesa da discente, Ingriddy Nathaly Santos Moreira,

53

referente à aprovação no exame aplicado pelo Programa de Pós-graduação em

54

Biotecnologia desta Universidade. Por fim, o requerimento foi criteriosamente

55

analisado, debatido e aprovado pelos membros presentes. 6) Plataforma Sucupira.

56

O Sr. Presidente, Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva iniciou o ponto de pauta

57

mencionando o não cumprimento de vários prazos por parte de alguns docentes,

58

principalmente, no que diz respeito à atualização do currículo Lattes e das

59

referências bibliográficas das disciplinas ministradas no curso. Em seguida, solicitou

60

aos colegas que façam a revisão e encaminhem contribuições pertinentes em

61

relação à descrição e propostas do Programa na Plataforma, texto esse que será

62

disponibilizado no grupo de e-mails o quanto antes. 7) Edital para professor

63

equivalente (vaga DEQUI). O Sr. Presidente deste Colegiado e coordenador do

64

curso, Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, comunicou que o Edital 75/2016

65

(área de Ensino em Química - Educação Ambiental), o qual teve duas candidatas

66

aprovadas havia sido suspenso em cumprimento à uma decisão judicial. Como as

67

duas aprovadas não manifestaram interesse em assumir o cargo, mesmo antes da

68

suspensão, foi informado que será necessário indicar um(a) possível docente até

69

maio de 2018. Essa indicação poderá ocorrer por transferência, redistribuição ou

70

candidatos aprovados em outros concursos, sob risco da vaga ser ofertada em um

71

novo concurso apenas em 2019 ou, até mesmo, a perda dessa. Oportunamente, a

72

Prof.ª Dr.ª Uyrá dos Santos Zama citou a existência de um banco de dados na Pró-

73

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROAD/UFOP) para solicitações de

74

redistribuições. Em seguida, nesse sentido o Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza se

75

dispôs a procurar à PROAD, informações junto ao concurso público da área na

76

Universidade de Alfenas e, finalmente, no conselho consultivo da divisão de ensino

77

de química que reúne todas as universidades brasileiras. Outros Assuntos. a) O Sr.

78

Presidente comunicou que no dia 04 de abril de 2018 participou da produção de

79

vídeo do curso para o Programa Mais UFOP - Pós Graduação. Citou ainda que as

80

gravações externas ocorrerão, provavelmente, nos laboratórios e nas salas de aulas,

81

conforme roteiro aprovado no grupo de e-mails; b) Por fim, a Prof.ª Dr.ª Uyrá dos

82

Santos Zama solicitou seu desligamento como membro deste Colegiado, em função

83

da grande quantidade de tarefas desenvolvidas na graduação e incompatibilidade de

84

horários para reuniões. Após breves debates, os membros presentes sugeriram a

85

indicação da Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia, membro permanente deste PPG,

86

para preencher a vaga de docente existente no Colegiado. Desta forma, a indicação

87

será comunicada ao Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente

88

(DEBIO) desta Universidade e, se aprovada, será encaminhada ao Conselho

89

Departamental do ICEB. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Colegiado,

90

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, encerrou a reunião às quinze horas e

91

vinte e cinco minutos. Eu, Lucas Gomes de Almeida, lavrei a presente ata. Ouro

92

Preto, seis de abril de dois mil e dezoito........................................................................

