
20/05/2022 07:41 https://sig.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=686140

https://sig.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=686140 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 6 / 2022 - PPEDU (13.09) 
 
Nº do Protocolo: 23122.017165/2022-53

São João del-Rei-MG, 03 de maio de 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se, via
google meet, os membros do Colegiado, os professores doutores Mônica de Ávila Todaro, Gabriel
Menezes Viana e Paulo César Pinheiro, a representante discente Josiane Nogueira e a coordenadora
Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo. 1) Informes: a) Foi informado o fim do mandato da atual
coordenação e a indicação do Prof. Wanderley Cardoso de Oliveira como coordenador pró-tempore
para condução de uma nova eleição. b) Foi designada a comissão para condução do processo
seletivo do PPEDU da turma 2022, composta pelos professores Paula Cristina David Guimarães,
Diego de Sousa Mendes, Wanderley Cardoso de Oliveira e um dos docentes a ser selecionado no
edital 001/2022 de credenciamento de novos professores do PPEDU 2) Pedido de exoneração do
colegiado da Profa Giovana Scareli: A professora Socorro comunicou que a Profa Giovana Scareli
solicitou sua exoneração do colegiado do PPEDU, e que o Professor Gabriel Menezes Viana foi
nomeado como membro suplente em seu lugar. 3) Pedidos aprovados ad referendum pelo
coordenação : a) Foi aprovada a indicação do Prof. Dr. Francisco Ângelo Coutinho (UFMG) para
coorientação do trabalho de dissertação do mestrando Rodolfo Dias de Araújo. b) foram aprovadas as
bancas de defesa de dissertação dos seguintes mestrandos: Ana Cláudia Ávila, Thassiana Aparecida
de Paula, Khalmel Gabriel Lima de Oliveira, Larissa Modesto dos Santos, Gabriela Maria Firmino,
Nádya Maria Pinto e Henrique Resende Corrêa. 4) Pedidos de prorrogação de prazo para defesa
de dissertação: foram analisados e concedidos os pedidos de prorrogação de prazo dos alunos Isaias
Leonel Ferreira Soares e Raiane Jéssica da Cruz até maio de 2022. 5) Pedido de prorrogação de
prazo para exame de qualificação: foi analisado e concedido o pedido de prorrogação de prazo para
exame de qualificação da discente Valdinéia Aparecida Alves para o mês de abril. 6) Pedido de
validação de exame de proficiência em língua estrangeira do discente Felipe Trindade Santos:
foi analisado e aprovado a declaração de prova instrumental de língua estrangeira apresentada pelo
discente Felipe Trindade Santos, conforme item 4.5 do edital 003/2020 do processo seletivo turma
2021. 7) Solicitação de aproveitamento de unidade curricular: foram analisados e aprovados os
pedidos para aproveitamento da unidade curricular dos discentes: Eva Flávia de Oliveira Silva,
disciplinas Psicologia Social (30h) e Organização Linguístico - discursiva dos gêneros acadêmicos
(30h); Tales Fidelis Falque Vieira, disciplina Seminário Especial: Game Design e Educação (30h);
Cristiane Rezende Silva, disciplina Game Design e Educação (30h); Thiago Geraldo dos Santos Sales,
disciplinas Autoridade e obediência políticas no pensamento moderno (30h) e A institucionalidade da
política: fundamentação, justificação e formas jurídicas (30h), Amanda Aparecida do Sacramento,
disciplina Seminários Especiais Espaços de formação para a cidadania na cultura digital (30h); Lorrana
Nascimento Ferreira, disciplina Seminário Especial A palavra na vida e na cultura - a potência da
filosofia da linguagem do cículo de Bakhtin para a compreensão do homem social (30h); Thereza
Cristina de Souza Prata Oliveira, disciplina currículo e tecnologias(30h); e Selma Maria Wilke de
Souza, disciplinas Tópicos Especiais: Educação, Estética, Sensibilidade, cultura e Linguagens em
Educação (30h) e Formação de Professor e condição docente (30h). Devido ao tempo em que essas
últimas disciplinas foram cursadas, o colegiado recomendou que a mestranda realize mais duas
disciplinas optativas para integralização de seus créditos. 8) Desvinculação dos discentes Erick
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Rondynelle Alves Conde e Monise Roberta de Melo Moreira: Após breve relato da situação dos
discentes Erick Rondynelle Alves Conde e Monise Roberta de Melo Moreira referente ao não
cumprimento do prazo máximo para defesa de dissertação, sendo 36 meses conforme o regimento do
PPEDU e mais 180 dias conforme resolução CONSU nº 0 2/2020, de 30 de abril de 2020, o colegiado
aprovou com abstenção de voto do prof. Gabriel Menezes Viana pelo encaminhamento do processo
de desvinculação dos discentes. Sem mais para o momento, eu, Ana Carla da Cruz Campos, lavrei
essa ata que será assinada por todos os presentes como prova de verdade.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 03/05/2022 16:16 ) 
GABRIEL MENEZES VIANA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1927311 

(Assinado digitalmente em 16/05/2022 10:08 ) 
MARIA DO SOCORRO ALENCAR NUNES MACEDO 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
PPEDU (13.09) 

Matrícula: 1477033 

(Assinado digitalmente em 03/05/2022 17:06 ) 
MONICA DE AVILA TODARO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DECED (12.09) 

Matrícula: 2328493 

(Assinado digitalmente em 03/05/2022 17:10 ) 
PAULO CESAR PINHEIRO 

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO 
PPEDU (13.09) 

Matrícula: 1169112 

(Assinado digitalmente em 17/05/2022 08:06 ) 
JOSIANE NOGUEIRA 

DISCENTE 
Matrícula: 2020107269 
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