
ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E 
PRÁTICAS ESCOLARES.Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze 
horas, reuniram-se, via plataforma Google Meet, os membros do Colegiado, os professores 
doutores Mônica de Ávila Todaro, Paulo César Pinheiro, Giovana Scareli, o membro discente 
Juliana Milagres Tostes, sob a presidência da Professora Maria do Socorro Alencar Nunes 
Macedo.Item 1) Encaminhamento de Proposta do PPEDU para o Edital de Livros: Após 
discussões e ajustes, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação aprovou a 
indicação de livros dos docentes do PPEDUpara o Edital 003/2021/PROPE/DIBIB e indicouque 
o acervo a ser adquirido seja alocado na biblioteca do Campus Dom Bosco.Item 2) Aprovação 
de pedidos de exame de qualificação:Após leitura dos pedidos de exame de qualificação, 
foram aprovados os pedidosad referendumdos discentes Ana Cristina de Aquino Castro, Daiane 
Aparecida Costa Carvalho,Ermita de Souza Santos Rodrigues,Janice Alexsandra de Oliveira, 
Larissa Modesto dos Santos,Monise Roberta de Melo, Patrícia Geralda Resende Souza, Tamara 
Aparecida Reis de Freitas,Thassiana Aparecida de Paula e Virginia Aparecida Ambrósio 
ocorridos no segundo semestre de 2020;foram aprovados também os pedidos de 
qualificaçãoagendados para o final de abril e começo de maiodos discentes Isaias Leonel 
Ferreira Soares, Sonia Mara de Carvalho Silva e Vanessa Regina Gonçalves Nogueira. Item 3) 
Aprovação de pedidos de defesa de dissertação ad referendum: O Colegiado do curso 
homologou os pedidos de defesa dos discentesErmita de Souza Santos Rodrigues, Leila Maria 
de Barros, Plínio de Paiva Pacheco, Priscila da Silva Rochae  SamuelItxai Silva Lobo. Item 
4) Situação da aluna Raiane Jéssica da Cruz:  A Profa. Maria do Socorro informou que a 
aluna Raiane constava na plataformaSucupirasem orientador, uma vez queo Prof. Écio se 
aposentou e foi desligado do programa, cabendo, portanto, a sua substituição por outro docente. 
Após discussão, o Colegiado indicou a possibilidade de que o Prof. Écio se torne co-orientador 
da aluna e que um docente do programa, com menor número de orientandos, assuma a 
orientação. A Profa. Maria do Socorro se incumbiu de analisar a situação para indicar o novo 
orientador da aluna.Item 5)Mudança de orientação da aluna Patrícia Geralda Resende 
Souza:O Colegiado homologou a transferência de orientação da discente Patrícia para a Profa. 
Paula Cristina David Guimarães, a partir do segundo semestre de 2020.Item 6):SIGAA:Devido 
aos problemas enfrentados pela secretaria com o sistema do SIGAA, o Colegiado aprovou o 
agendamento de uma reunião com os responsáveis pelo sistema na UFSJ a fim de relatar as 
dificuldadese encontrar caminhos para resolver os problemas.Item 7)Informes e outros: O 
professor Paulo discorreu sobre a substituição da Profa. Maria do Socorro em reunião comos 
pró-reitores daPró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFSJ no dia 8 de março de 2021, 
informando sobre a atenção individual conferida ao PPEDU, os questionamentos que lhe foram 
formulados, a sondagem feita sobre a política de distribuição de bolsas na UFSJ e a alocação de 
uma nova bolsa da UFSJ para o PPEDU.Após este relato, informou sobre a retomada dos 
Seminários gerais do PPEDU por iniciativa dos pós-graduandos em diálogo com a coordenação, 
passando a palavra àrepresentante discente Juliana Milagres Tostes, a qual discorreu sobre os 
procedimentos realizados junto aos discentes para sondagem de temas de interesse e indicação 
de palestrantes, contatos feitos e a agenda acordadacom os próximos palestrantes.Após isso, o 
Prof. Paulo informou sobre e-mail recebido da Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação no dia 
29 de março, a pedido da Auditoria Interna/AUDIT, informando o memorando eletrônico no 
64/2021 a respeito de prática adotada pela UFAL quanto aos processos seletivos de programas 
de pós-graduação,para fins de alinhamento dos processos seletivos dos programas de pós-
graduação da UFSJ. Em sua visão, os processos seletivos do PPEDU já adotam tais práticas, 
cabendo somente disponibilizar os motivos/razões que fundamentam a atribuição da nota ou o 
status de aprovado/reprovado dos candidatos em cada fase do processo seletivo, antes da 
abertura do prazo de recursos. Sugeriu que os documentos da UFAL sejam encaminhados à 
próxima comissão de processo seletivo do PPEDU.Sem mais para o momento, eu, Maria do 
Socorro Alencar Nunes Macedo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes 
como prova de verdade. 
 
 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/04/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 102/2021 - PPEDU (13.09) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 12/05/2021 12:12 )
GIOVANA SCARELI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECED (12.09)

Matrícula: 1999919

 (Assinado digitalmente em 16/06/2021 18:47 )
MARIA DO SOCORRO ALENCAR NUNES MACEDO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPEDU (13.09)

Matrícula: 1477033

 (Assinado digitalmente em 12/05/2021 11:42 )
MONICA DE AVILA TODARO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECED (12.09)

Matrícula: 2328493

 (Assinado digitalmente em 13/05/2021 16:54 )
PAULO CESAR PINHEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

PPEDU (13.09)

Matrícula: 1169112

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e102 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO 12/05/2021

o código de verificação: fa0e9cb2cc

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

