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ATA 10/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS. Aos cinco dias do mês de

3

setembro de dois mil e dezoito, quarta-feira, às treze horas e dez minutos, reuniram-

4

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

5

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências,

6

Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, e os demais membros: Lucas Gomes de Almeida,

7

representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Prof.ª Dr.ª Cristina de

8

Oliveira Maia, Prof.ª Dr.ª Luciana Hoffert Castro Cruz (videoconferência) e Prof.ª Dr.ª

9

Michele Hidemi Ueno Guimarães, além da membro convidada desse PPG, Prof.ª

10

Dr.ª Uyrá dos Santos Zama, para tratar dos assuntos a seguir. EXPEDIENTE: 1)

11

Apreciação de ata da 9ª Reunião de 2018 do Colegiado. O Sr. Presidente iniciou

12

a reunião citando que a ata havia sido anteriormente alterada, encaminhada por e-

13

mail e aproveitou a oportunidade para colocá-la para aprovação. Em seguida, a ata

14

foi votada e aprovada com apenas uma abstenção entre os membros presentes. 2)

15

Comunicações. Inicialmente, a Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia comunicou que

16

a disciplina lecionada por ela, "Escrita Científica" - MEC119, a partir do próximo ano,

17

será ministrada de forma semipresencial, com pelo menos dois encontros ao longo

18

do semestre. Oportunamente, a Prof.ª Dr.ª Luciana Hoffert Castro Cruz aproveitou

19

para informar também que, em função das alterações nos seus encargos didáticos

20

da graduação, a disciplina lecionada por ela "Teorias da Aprendizagem e o Ensino

21

de Ciências" - MEC113, precisará ser lecionada às sextas-feiras, na parte da manhã.

22

ORDEM DO DIA: 1) Solicitação de Qualificação. O Sr. Presidente do Colegiado,

23

Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, citou as cinco solicitações de bancas para

24

exames de qualificação dos alunos: Marcelo Silva Celestino, Carolinne Rodrigues da

25

Silva Teixeira, Cláudio Henrique de Souza Fernandes, Alessandra de Oliveira

26

Paranhos e Geraldo Magella Barbosa de Oliveira. Informou ainda que a primeira

27

delas ocorrerá no dia 27 de setembro de 2018, sob orientação e presidência do Prof.

28

Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, e que contará com a participação do Prof. Dr.

29

Francisco Ângelo Coutinho (videoconferência), membro externo oriundo da

30

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e da Prof.ª Dr.ª Michele Hidemi

31

Ueno Guimarães, membro interna. Já a segunda banca, ocorrerá no dia 28 de

32

agosto de 2018, sob orientação e presidência da Prof.ª Dr.ª Luciana Hoffert Castro

33

Cruz, e que contará com a participação do Prof. Dr. Marcos Augusto de Sá, membro

34

externo oriundo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e do Prof. Dr.

35

Evandro de Marques de Menezes Machado, membro interno. A terceira banca, sob

36

orientação e presidência da Prof.ª Dr.ª Uyrá dos Santos Zama, no dia 28 de

37

setembro de 2018, contará com participação da Prof.ª Dr.ª Karina Carvalho Mancini

38

(videoconferência), membro externa oriunda da Universidade Federal do Espírito

39

Santo (UFES), e do Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, membro interno. Já a

40

quarta, também no dia 28 de setembro de 2018, sob orientação e presidência da

41

Prof.ª Dr.ª Luciana Hoffert Castro Cruz, terá a presença do Prof. Dr. Marcos Augusto

42

de Sá, membro externo oriundo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e

43

da Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia, membro interna. Finalmente, a última banca,

44

sob orientação e presidência da Prof.ª Dr.ª Michele Hidemi Ueno Guimarães, no dia

45

07 de novembro de 2018, contará com a participação do Prof. Dr. André Robert

46

(videoconferência), membro externo oriundo da Université Lumiére Lyon 2 (França),

47

e do Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima, membro interno. Em seguida, as solicitações

48

foram colocadas para votação e aprovadas por unanimidade por esse Colegiado. 2)

49

Solicitação de defesa de dissertação. O Sr. Presidente citou a solicitação de

50

banca para defesa de dissertação da aluna, Fernanda de Araújo Satler Vilela, que

51

ocorrerá no dia 14 de setembro de 2018, sob orientação e presidência da Prof.ª Dr.ª

52

Uyrá dos Santos Zama, e que contará com a participação do Prof. Dr. Fábio Augusto

53

Rodrigues e Silva, coorientador do trabalho, da Prof.ª Dr.ª Patrícia Silveira da Silva

54

Trazzi (videoconferência), membro externa oriunda da Universidade Federal do

55

Espírito (UFES) e da Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia, membro interna. A

56

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade por este Colegiado.

57

3) Apreciação de requerimento para aproveitamento de estudos. O Prof. Dr.

58

Gilmar Pereira de Souza apresentou os pedidos de aproveitamento de estudos dos

59

discentes: Carolinne Rodrigues da Silva Teixeira, Geraldo Magella Barbosa de

60

Oliveira, José Luiz Santana Júnior e Fernanda Fonseca Torres Pessoa. Inicialmente,

61

o Sr. Presidente citou que os dois primeiros alunos pleiteavam a dispensa do exame

62

de proficiência, conforme certificados de aprovação com respectivamente, 81%

63

(oitenta e um por cento) e 98% (noventa e oito por cento) de aproveitamento, no

64

exame em língua espanhola aplicado pelo Centro de Extensão da Faculdade de

65

Letras (CENEX) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em seguida, foi

66

informado que o terceiro discente também solicitava dispensa da proficiência,

67

conforme aprovação com 80% (oitenta por cento) no exame de língua inglesa

68

aplicado pelo Programa de Pós-graduação em Química desta Universidade. As três

69

propostas foram criteriosamente avaliadas e aprovadas com 4 votos favoráveis entre

70

os membros presentes, além de uma abstenção de cada um dos orientadores. Por

71

fim, o Sr. Presidente informou que na última solicitação, a aluna solicitava

72

integralização de créditos por curso de extensão à distância que seria realizado junto

73

ao Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) dessa Universidade. Finalmente, após

74

breves debates e com 4 votos contrários e 1 abstenção, o pedido foi indeferido por

75

se tratar de um curso de extensão, voltado à licenciandos e sem um método

76

avaliativo definido. 4) Solicitação de descredenciamento docente. Neste

77

momento, o Sr. Presidente apresentou mais uma vez a carta encaminhada pelo Prof.

78

Dr. Leandro Márcio Moreira, na qual solicita e justifica seu pedido de

79

descredenciamento junto à esse Programa de Pós-graduação. Oportunamente, o

80

Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza reiterou também que, tendo em vista a definição

81

de um novo orientador para a aluna Cyntia Silva Ferreira (Turma 2017), o ponto

82

fosse retirado de pauta e reavaliado no próximo encontro desse Colegiado, uma vez

83

que existe o interesse do Prof. Dr. Evandro Marques de Menezes Machado

84

(ausente) em assumir essa orientação. Em seguida, os membros presentes se

85

mostraram favoráveis e decidiram pela suspensão da pauta. 5) Minuta do novo

86

Regimento. O Sr. Presidente iniciou o ponto de pauta sugerindo à todos que as

87

regras para credenciamento e descredenciamento de docentes no Programa sejam

88

revistas, porém que elas não estejam no novo Regimento. Em seguida justificou que

89

sempre que esses critérios precisassem ser alterados, haverá a necessidade do

90

documento ser submetido à aprovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

91

graduação (PROPP) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) dessa

92

Instituição, além de outros trâmites burocráticos. Na sequência, conforme sugestões

93

encaminhadas (por e-mail) pelos docentes do grupo, foram apresentadas ainda

94

algumas propostas de alterações no texto original. Após alguns debates e

95

recomendações dos membros presentes, o documento final foi votado e aprovado

96

por unanimidade por esse Colegiado. Por fim, definiu-se também que o novo

97

Regimento deverá ser encaminhado, o quanto antes, aos órgãos competentes para

98

aprovação. 6) Outros Assuntos. Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Sr.

99

Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, encerrou a reunião às

100

quinze horas e dez minutos. Eu, Lucas Gomes de Almeida, lavrei a presente ata.

101

Ouro Preto, seis de setembro de dois mil e dezoito.......................................................

