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ATA 05/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

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

3

maio de dois mil e dezoito, terça-feira, às treze horas, reuniram-se na Sala de

4

Seminários do Departamento de Ciências Biológicas (DECBI) do Instituto de

5

Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), o Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Fábio

6

Augusto Rodrigues e Silva, e os demais membros: Filipe Paixão de Lima,

7

representante titular dos discentes do curso de mestrado (Turma 2017), Lucas

8

Gomes de Almeida, representante dos técnicos administrativos em Educação, Prof.ª

9

Dr.ª Cristina de Oliveira Maia, Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, Prof.ª Dr.ª Luciana

10

Hoffert Castro Cruz e Prof.ª Dr.ª Michele Hidemi Ueno Guimarães, além do membro

11

convidado deste PPG, Prof. Dr. Cassiano Rezende Pagliarini, para tratar dos

12

assuntos a seguir. EXPEDIENTE: 1) Apreciação de ata da 4ª Reunião de 2018 do

13

Colegiado. O Sr. Presidente iniciou a reunião citando que a ata havia sido

14

anteriormente alterada, encaminhada por e-mail e aproveitou a oportunidade para

15

colocá-la para aprovação. Em seguida a ata foi votada e aprovada com uma

16

abstenção entre os membros presentes. 2) Comunicações. Inicialmente, o Sr.

17

Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, comunicou: a) a

18

realização do exame de qualificação da aluna Fernanda de Araújo Satler Viela, no

19

dia 04 de maio de 2018. Comunicou também que os trabalhos foram presididos pela

20

Prof.ª Dr.ª Uyrá dos Santos Zama e que as atividades, as quais contaram com sua

21

participação, ocorreram normalmente, decidindo a banca pela aprovação da

22

discente; b) o envio, até o dia 19 de maio ou antecedência mínima de dez dias, de

23

convocação pessoal para eleição à Presidência desse Colegiado, que ocorrerá no

24

dia 29 de maio de 2018 por meio de escrutínio secreto; c) o envio por e-mail, nos

25

próximos dias, de uma nova versão do edital de processo seletivo - Turma 2019 e a

26

importância da manifestação de todos para que o documento seja aprovado, se

27

possível, já na próxima reunião do Colegiado; d) que em caso de impedimento para

28

participação das reuniões de trabalho da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

29

(PROPP) dessa Universidade e representantes da área de divulgação, as quais

30

ocorrerão nos dias 17 e 18 de maio de 2018, o Programa será representado pela

31

Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia. Ressaltou ainda a importância da presença de

32

um número maior de docentes a esse tipo de atividade; e) o trancamento, por parte

33

da aluna regular e em comum acordo com o seu orientador, Ana Cláudia Carvalho

34

de Almeida, da disciplina "Teorias da Aprendizagem e o Ensino de Ciências"; e) as

35

correções e o reenvio dos dados, após breves sugestões da PROPP/UFOP,

36

referentes à Plataforma Sucupira - ano base 2017 e aproveitou para agradecer,

37

novamente, o empenho de todos do grupo; f) comunicou e justificou o atraso da Pró-

38

Reitoria de Administração (PROAD) dessa Universidade para nomeação da docente,

39

Jane Darley Alves dos Santos, indicada ao preenchimento da vaga ociosa do Edital

40

75/2016 (área de Ensino em Química - Educação Ambiental). Na sequência, a Prof.ª

41

Dr.ª Cristina de Oliveira Maia solicitou a todos os docentes, que participem do

42

processo de eleição aos cargos de Diretoria e Conselho de Representantes da

43

Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto (ADUFOP),

44

Gestão 2018-2020, o qual ocorrerá nos dias 09 e 10 de maio de 2018. Por fim, a

45

Prof.ª Dr.ª Luciana Hoffert Castro Cruz comunicou o lançamento do seu livro "Ai que

46

dor!", no dia 05 de maio de 2018, no Espaço do Conhecimento da Universidade

47

Federal de Minas Gerais (UFMG). ORDEM DO DIA: 1) Termo de posse de

48

docente junto ao Colegiado. Inicialmente, a Sr.ª Cristina de Oliveira Maia tomou

49

posse como membro do Colegiado do curso de Mestrado Profissional em Ensino de

50

Ciências (MPEC). A docente ora empossada terá mandato de dois anos, conforme

51

Regimento deste Programa de pós-graduação. 2) Solicitação de Qualificação. O

52

Sr. Presidente do Colegiado citou a solicitação de banca para exame de qualificação

53

da aluna, Márcia Priscilla Castro Lana, que ocorrerá no dia 11 de maio de 2018, sob

54

sua orientação e presidência, e que contará com a participação da Prof.ª Dr.ª

55

Cláudia Starling Bosco, membro externa oriunda da Universidade Federal de Minas

56

Gerais, e da Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia (membro interna). A proposta foi

57

colocada em votação e aprovada por unanimidade por este Colegiado. 3) Relatório

58

"Prática Docente Supervisionada". O Sr. Presidente leu os relatórios de atividades

59

entregues pelos alunos Cláudio Henrique de Souza Fernandes, Daniela Freitas de

60

Abreu e Fernanda de Araújo Satler Vilela. Antes de colocar as propostas em

61

votação, ressaltou ainda que os discentes obtiveram aprovação na disciplina, de

62

acordo com os respectivos orientadores. Em seguida, todos os relatórios foram

63

votados e aprovados por unanimidade entre os membros presentes. 4) Apreciação

64

de requerimento de aproveitamento de estudos. O Sr. Presidente apresentou a

65

solicitação para aproveitamento de proficiência em língua inglesa da discente,

66

Amanda Séllos Rodrigues, referente à aprovação com 67% (sessenta e sete por

67

cento) no exame aplicado pelo TOEFL(iBT)/ETS. Por fim, o requerimento foi

68

criteriosamente analisado, debatido e aprovado pelos membros presentes. 5) Minuta

69

do novo regimento. Devido à sua importância e a falta de tempo para grandes

70

debates, o Sr. Presidente, Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, solicitou que o

71

ponto fosse retirado da pauta e que uma nova reunião extraordinária seja

72

convocada, para o dia 22 de maio de 2018, na qual o documento deverá ser

73

aprovado. Em seguida, os membros presentes se mostraram favoráveis à solicitação

74

e decidiram pela suspensão do ponto de pauta. 6) Outros Assuntos. a) a Prof.ª Dr.ª

75

Michele Hidemi Ueno Guimarães citou a solicitação para abono de uma falta da

76

discente, Ingriddy Nathaly Santos Moreira, em função de um acidente ocorrido na

77

rodovia que não a permitiu estar presente às atividades da disciplina "Metodologia

78

da Pesquisa em Ensino de Ciências". Após breves debates, os membros presentes

79

votaram e, por unanimidade, foram favoráveis ao pedido. Nada mais havendo a

80

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

81

encerrou a reunião às quatorze horas e dez minutos. Eu, Lucas Gomes de Almeida,

82

lavrei a presente ata. Ouro Preto, oito de maio de dois mil e dezoito............................

