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ATA 09/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

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

3

agosto de dois mil e dezoito, terça-feira, às treze horas e dez minutos, reuniram-se

4

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: Ana Cláudia Carvalho de

7

Almeida, representante titular dos discentes do curso de mestrado (Turma 2018),

8

Lucas Gomes de Almeida, representante dos Técnicos Administrativos em

9

Educação, Prof.ª Dr.ª Michele Hidemi Ueno Guimarães, além dos membros

10

convidados desse PPG, Prof.ª Dr.ª Cláudia Avellar Freitas (videoconferência), Prof.

11

Dr. Evandro Marques de Menezes Machado, Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima e

12

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

13

1) Apreciação de ata da 8ª Reunião de 2018 do Colegiado. O Sr. Presidente

14

iniciou a reunião citando que a ata havia sido anteriormente alterada, encaminhada

15

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

16

a ata foi votada e aprovada com duas abstenções entre os membros presentes. 2)

17

Comunicações. Inicialmente, o Sr. Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Gilmar

18

Pereira de Souza, comunicou: a) a aprovação da banca para defesa de dissertação

19

da aluna, Márcia Priscilla Castro Lana, ocorrida no dia 10 de agosto de 2018, sob

20

orientação e presidência do Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, que contou

21

também com a participação da Prof.ª Dr.ª Cláudia Starling Bosco, membro externa

22

oriunda da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e da Prof.ª Dr.ª Cristina

23

de Oliveira Maia, membro interna ao Programa; b) a criação da "Sociedade

24

Brasileira de Ensino de Química" (SBEnQ) durante o "XIX Encontro Nacional de

25

Ensino de Química", ocorrido em Rio Branco (AC), entre os dias 16 e 19 de julho de

26

2018, e aproveitou a oportunidade para convocar à todos para que se filiem e se

27

informem sobre o grupo. Na sequência, a Prof.ª Dr.ª Michele Hidemi Ueno

28

Guimarães comunicou: c) o convite e o lançamento do seu livro, "Propostas e

29

desafios na educação contemporânea", evento que ocorrerá em Campos do

30

Jordão/SP, no dia 28 de agosto de 2018; d) a ocorrência da banca do estudante,

31

Victor Peres Silva, no dia 26 de julho de 2018, apesar da não aprovação do

32

respectivo projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP). Ressaltou

33

ainda que como estava faltando apenas uma assinatura na folha de rosto e se

34

tratava de um período de férias docente, logo, não haveria tempo hábil para que o

35

Colegiado se reunisse, a defesa ocorreu por meio de decisão ad referendum do Sr.

36

Presidente e a titulação do discente ficou condicionada à aprovação do projeto de

37

pesquisa pelo CEP. Por fim, destacou que dias após a realização do exame, o

38

projeto já havia sido aprovado pelo Comitê. ORDEM DO DIA: 1) Relatório "Prática

39

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

40

entregues pelos alunos: Carolinne Rodrigues da Silva Teixeira, Fernando Vieira

41

Costa, Isabel Cristina Alves Estevão, José Luiz Santana Júnior e Paulo Augusto

42

Valadares. Antes de colocar as propostas em votação, ressaltou também que os

43

discentes obtiveram, de acordo com os respectivos orientadores, aprovação na

44

disciplina. Em seguida, todos os relatórios foram votados e aprovados por

45

unanimidade. 2) Solicitação de Qualificação. O Sr. Presidente do Colegiado citou a

46

solicitação de banca para exame de qualificação do aluno, Filipe Paixão de Lima,

47

que ocorrerá no dia 26 de novembro de 2018, sob orientação e presidência da Prof.ª

48

Dr.ª Michele Hidemi Ueno Guimarães, e que contará com a participação da Prof.ª

49

Dr.ª Mikiya Muramtsu (videoconferência), membro externa oriunda da Universidade

50

de São Paulo, e do Prof. Dr. Cassiano Rezende Pagliarini (membro interno). A

51

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

52

3) Solicitação de prorrogação para defesa de dissertação. O Sr. Presidente

53

apresentou o pedido encaminhado pela discente, Daniela Freitas de Abreu (Turma

54

2016), no qual solicita e justifica a prorrogação de até seis meses no prazo máximo

55

para defesa de dissertação, isto é, até a data limite de 11 de fevereiro de 2019. Após

56

breve debate, as solicitação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade

57

entre os membros presentes. 4) Solicitação de descredenciamento docente.

58

Neste momento, o Sr. Presidente apresentou a carta encaminhada pelo Prof. Dr.

59

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

60

junto à esse Programa de Pós-graduação. Oportunamente, o Prof. Dr. Gilmar

61

Pereira de Souza reiterou que o docente atualmente orienta a aluna, Cyntia Silva

62

Ferreira (Turma 2017), e que seu desligamento poderia ocasionar transtornos à

63

discente e ao Programa. Nesse sentido, o Sr. Presidente solicitou ao Colegiado que

64

o ponto fosse retirado de pauta e reavaliado no próximo encontro, havendo dessa

65

forma, intervalo de tempo suficiente para que seja indicado um novo orientador. Em

66

seguida, os membros presentes se mostraram favoráveis e decidiram pela

67

suspensão da pauta. 5) Edital de processo seletivo - Turma 2019. O Prof. Dr.

68

Gilmar Pereira de Souza informou que as inscrições para o processo seletivo

69

começaram no último dia 14 e solicitou à todos que auxiliem na divulgação,

70

principalmente, por meio de mídias e redes sociais. Após breves debates, definiu-se

71

ainda que as provas elaboradas deverão ser encaminhadas à secretaria até quarta-

72

feira, dia 03 de outubro de 2018, para que haja tempo suficiente para a impressão.

73

Por fim, solicitou à todos que se manifestem nos e-mails que serão encaminhados,

74

referente à participação dos docente nesse processo seletivo, seja por meio de

75

orientação ou elaboração e aplicação das provas no dia 19 de outubro de 2018. 6)

76

Minuta do novo Regimento. O Sr. Presidente iniciou o ponto de pauta informando à

77

todos da necessidade de criação das regras para credenciamento e para

78

permanência de docentes no Programa, tendo em vista à elaboração do novo

79

Regimento desse Programa de Pós-graduação. Assim, reiterada a relevância do

80

tema e a importância de participação do máximo de professores do grupo, o Prof. Dr.

81

Gilmar Pereira de Souza sugeriu que o ponto fosse retirado de pauta e reavaliado no

82

próximo encontro desse Colegiado. Em seguida, deu encaminhamento para a

83

criação de uma comissão composta por ele, pelo Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues

84

e Silva e pela Prof.ª Dr.ª Michele Hidemi Ueno Guimarães para elaboração de um

85

documento inicial, que facilite o debate entre os colegas. Na sequência, a proposta

86

foi votada e aprovada por unanimidade. 7) Outros Assuntos. Não houve. Nada

87

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Gilmar Pereira de

88

Souza, encerrou a reunião às quatorze horas e quarenta minutos. Eu, Lucas Gomes

89

de Almeida, lavrei a presente ata. Ouro Preto, quinze de agosto de dois mil e dezoito

