1

ATA 13/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

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

3

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

4

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

5

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Prof. Dr. Gilmar

6

Pereira de Souza, e os demais membros: Gomes de Almeida, representante titular

7

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

8

Prof.ª Dr.ª Luciana Hoffert Castro Cruz e Prof.ª Dr.ª Michele Hidemi Ueno

9

Guimarães, além dos membros convidados desse PPG, Prof. Dr. Cassiano Rezende

10

Pagliarini, Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima e Prof.ª Dr.ª Uyrá dos Santos Zama

11

para tratar dos assuntos a seguir. EXPEDIENTE: 1) Apreciação de ata das 11ª e

12

12ª Reuniões de 2018 do Colegiado. O Sr. Presidente iniciou a reunião citando que

13

as atas haviam sido anteriormente alteradas, encaminhadas por e-mail e aproveitou

14

a oportunidade para colocá-las para aprovação. Em seguida, as atas foram votadas

15

e aprovadas com apenas uma abstenção entre os membros presentes. 2)

16

Comunicações. Inicialmente, o Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza comunicou o

17

interesse de alguns docentes das áreas de biologia, física e química e que atuam no

18

Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA), para um possível curso de

19

especialização do Programa no campus João Monlevade. Em seguida, a Prof.ª Dr.ª

20

Uyrá dos Santos Zama informou à todos que, em relação ao "VI Encontro de Pós-

21

graduação em Ensino de Ciências": a) as primeiras circulares do evento organizado

22

por este PPG, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, já foram encaminhadas para

23

apreciação dos discentes; b) a programação final deverá contar com a participação e

24

apresentação de alunos egressos e; c) haverá uma taxa simbólica de inscrição aos

25

docentes e discentes do Programa, para custeio do coffee break. ORDEM DO DIA:

26

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

27

banca para exame de qualificação do aluno, Paulo Augusto Valadares, que ocorrerá

28

no dia 14 de novembro de 2018, sob orientação e presidência do Prof. Dr. Cláudio

29

Gouvêa dos Santos, e que contará com a participação da Prof.ª Dr.ª Luciana Hoffert

30

Castro Cruz, coorientadora do trabalho, do Prof. Dr. Vinícius Catão de Assis Souza

31

(videoconferência), membro externo oriundo da Universidade Federal de Viçosa, e

32

da Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia (membro interna). A proposta foi colocada em

33

votação e aprovada por unanimidade por este Colegiado. 2) Apreciação de

34

requerimento para aproveitamento de estudos. O Prof. Dr. Gilmar Pereira de

35

Souza apresentou os pedidos de aproveitamento de estudos dos discentes: Cristian

36

Junior Damasceno, Fernanda Luiza de Sousa e Gilmar Eustáquio Pena.

37

Inicialmente, o Sr. Presidente citou que os alunos pleiteavam a dispensa do exame

38

de proficiência, conforme certificados de aprovação com respectivamente, 84%

39

(oitenta e quatro por cento), 71% (setenta e um por cento) e 92% (noventa e dois por

40

cento) de aproveitamento, no exame em língua espanhola aplicado pelo Centro de

41

Extensão da Faculdade de Letras (CENEX) da Universidade Federal de Minas

42

Gerais (UFMG). Por fim, as três propostas foram criteriosamente avaliadas e

43

aprovadas por unanimidade entre os membros presentes. 3) Edital de processo

44

seletivo - Turma 2019. O Sr. Presidente iniciou o ponto de pauta cumprimentando à

45

todos os docentes que colaboraram com a elaboração, a correção e a aplicação das

46

provas, no dia 29 de outubro de 2018. Na sequência apresentou as notas e a lista de

47

candidatos(as) aprovados(as) na primeira etapa desse processo seletivo, a qual será

48

divulgada na página do Programa em breve. Reiterou a necessidade de uma reunião

49

extraordinária nos próximos dias, pois após a divulgação dos resultados os

50

candidatos terão o prazo de 24h para interpolação de recursos e o Colegiado, por

51

sua vez, terá até 72 horas para avaliar as argumentações. Finalmente, após breves

52

debates, definiu-se que as entrevistas das áreas de química, biologia e física

53

acontecerão, respectivamente, nos dias 19, 21 e 22 de novembro de 2018. 4)

54

Orientação Tatiane (Turma 2018). A Prof.ª Dr.ª Cristina de Oliveira Maia iniciou o

55

ponto de pauta comunicando à todos que aluna, Tatiane Cristina Reis Barbosa,

56

havia entrado em contato e encaminhado o projeto inicial para avaliação. Em

57

seguida, após a leitura do documento, a docente informou também que tem

58

interesse em orientar a discente, mas que sua orientação ficará condicionada à

59

flexibilidade da aluna para possíveis mudanças. Por fim, a proposta foi colocada em

60

votação e aprovada por unanimidade entre todos os presentes. 4) Portaria

61

PROPP/UFOP Nº 018/2018. O Sr. Presidente, Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza,

62

iniciou a pauta apresentando aos demais colegas a PORTARIA PROPP/UFOP Nº

63

018, de 10 de outubro de 2018, que estabelece a necessidade de atualização de

64

ementas e referências bibliográficas das disciplinas ofertadas pelos cursos de pós-

65

graduação, além da tradução destas para as línguas inglesa e espanhola. Ressaltou

66

ainda que estas informações deverão constar no Sistema de Registro Acadêmico até

67

o dia 21 de dezembro de 2018. Após breves debates, definiu-se que cada docente

68

do grupo faça a atualização da disciplina a qual é responsável, além de mais uma

69

disciplina eletiva que será sugerida pela secretaria. 6) Regras de credenciamento e

70

permanência docente. Devido à sua importância e a falta de tempo para grandes

71

debates, o Sr. Presidente solicitou que o ponto fosse retirado da pauta e que uma

72

nova reunião seja convocada para que o assunto possa ser melhor debatido. O Prof.

73

Dr. Gilmar Pereira de Souza comunicou ainda que uma prévia do documento será

74

encaminhado à todos por e-mail, para que este sirva como base para elaboração

75

das regras finais. Em seguida, os membros presentes se mostraram favoráveis à

76

solicitação e decidiram pela suspensão do ponto de pauta. 7) Outros Assuntos. a)

77

O Sr. Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, citou as

78

solicitações de bancas para exames de qualificação das alunas: Vanelle Wendy de

79

Jesus Costa e Isabel Cristina Alves Estevão. Informou ainda que a primeira delas

80

ocorrerá no dia 27 de novembro de 2018, sob orientação e presidência do Prof. Dr.

81

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

82

Alice Alexandre Pagan (videoconferência), membro externa oriunda da Universidade

83

Federal de Sergipe (UFS), e da Prof.ª Dr.ª Uyrá dos Santos Zama, membro interna.

84

Já a segunda banca, ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2018, sob orientação e

85

presidência do Prof. Dr. Cláudio Gouvêa dos Santos, e contará com a participação

86

da Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia Reis (videoconferência), membro externa oriunda da

87

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e do Prof. Dr. Guilherme Tavares de

88

Assis, membro interno. Em seguida, as solicitações foram colocadas para votação e

89

aprovadas por unanimidade por esse Colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Sr.

90

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

91

quatorze horas e cinquenta minutos. Eu, Lucas Gomes de Almeida, lavrei a presente

92

ata. Ouro Preto, sete de novembro de dois mil e dezoito..............................................

