
 

 
ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E 
PRÁTICAS ESCOLARES. Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 
dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, reuniram-se, via plataforma Google Meet, os 
membros do Colegiado, as Professores Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, Mônica de 
Ávila Todaro, Giovana Scareli, e a representante discente Neuza Maria Câmara de Sousa, sob a 
coordenação do Professor Paulo Cesar Pinheiro, a pedido da Profa. Socorro. A secretária Ana 
Carla da Cruz Campos foi liberada de participar da reunião em função de falecimento e 
sepultamento de membro de sua família neste dia. Item 1) Informes: A Profa. Socorro informou 
sobre a obrigatoriedade atual de criação de normativa para o uso dos recursos do PROAP, a qual 
circulou entre os docentes do PPEDU anteriormente e recebeu sugestões antes de ser publicada 
na página web do programa. Disse ainda que os procedimentos de cadastro e liberação de recursos 
para ressarcimento de despesas e auxílio aos pesquisadores têm procedimentos burocráticos 
distintos e serão centralizados pela pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da UFSJ, cabendo 
aos programas de pós-graduação enviarem previamente a documentação exigida à referida pró-
reitoria. Nesse sentido, lembrou que o prazo para utilização dos recursos é até o final de novembro 
e que caberá criar estratégias para utilizá-los integralmente enquanto se aguardam as solicitações 
de apoio. Informou também que os pós-graduandos estão encaminhando seus relatórios de estágio 
supervisionado para a secretaria e que estes estão sendo arquivados em uma pasta para sua análise 
e assinatura. O Prof. Paulo lembrou em seguida da importância de trazer os assuntos debatidos e 
aprovados nas reuniões ampliadas do programa para as pautas das reuniões do colegiado, para 
que as deliberações do corpo docente do programa constem também nas atas do colegiado, como, 
por exemplo, a deliberação sobre a aprovação da sugestão de mudança do período de ingresso das 
novas turmas de discentes para o mês de agosto feito pela Profa. Socorro e a sugestão da Profa. 
Giovana de que os processos seletivos tenham, por isso, início em março de cada ano. Item 2) O 
Prof. Paulo informou sobre a situação atual da representação discente no colegiado, dadas as 
dificuldades sinalizadas pela representante efetiva em participar das reuniões e da desvinculação 
iminente da representante suplente em função da conclusão de sua dissertação, e questionou o 
colegiado sobre sua opinião a respeito. As Professoras Mônica e Giovana manifestaram estar de 
acordo com a abertura de novo edital e a Profa. Giovana sugeriu realizar consulta à representante 
discente efetiva sobre a possibilidade de desistência de seu mandato antes do fim do período de 
vencimento, que é em 30 de março de 2022, para que assim seja aberto edital para inscrição e 
eleição de ambos os representantes. O Prof. Paulo se incumbiu de realizar a consulta à 
representante discente e de tomar as providências para abertura do edital, seja para representante 
discente suplente ou se para efetivo e suplente, conforme a decisão da representante Juliana 
Milagres Tostes. Item 3) Pedidos de defesa de dissertação ad referendum: Após análise dos 
pedidos de defesa de dissertação, foram aprovados os pedidos ad referendum dos discentes Janice 
Alexsandra de Oliveira Silveira, Kaio Trindade Mineiro Vale, Neuza Maria Câmara de Souza, 
Patrícia Geralda Resende Souza, Tamara Aparecida Reis de Freitas, Vanessa Cristina Gonçalves, 
Vanessa Regina Gonçalves Nogueira, Virgínia Aparecida Ambrósio e Thales Vinícius Silva. 
Item 4) Pedidos de prorrogação de prazo de exame de qualificação ad referendum: Após 
análise, foram aprovados os pedidos ad referendum de prorrogação do prazo dos exames de 
qualificação dos mestrandos Grazielly Aparecida de Almeida, Marina Eduarda Oliveira Campos 
e Henrique Resente Corrêa. Item 5) Pedidos de prorrogação de prazos de defesa de 
dissertação: Após análise, foram aprovados os pedidos de prorrogação de prazo de defesa de 
dissertação dos mestrandos Ana Cristina de Aquino Castro Ferreira, Daiane Aparecida Costa 
Carvalho, Isaias Leonel Ferreira Soares, Kaio Trindade Mineiro Vale, Khalmel Gabriel Lima de 
Oliveira, Larissa Modesto dos Santos, Monique Gomes Teixeira, Raiane Jéssica da Cruz, Regina 
Céli Ferreira de Lima, Sônia Maria Mara de Carvalho Silva, Thassiana Aparecida de Paula e 
Virginia Aparecida Ambrósio. Item 6) Pedidos de aproveitamento de disciplinas: Após análise 
da documentação, foram deferidos os pedidos de aproveitamento de créditos em disciplinas dos 



 

mestrandos João Paulo Barreto Dias e Valéria Cristina da Silva Paiva, ambos adquirindo 
equivalência de 2 créditos em disciplinas optativas. Os pedidos de aproveitamento de créditos dos 
mestrandos André José dos Santos e Nádya Maria Pinto foram indeferidos; o primeiro por 
apresentar documentação referente à sua participação em um evento, e a segunda por não 
contabilizar carga horária suficiente nos Seminários de Pesquisa do PPEDU, que são os únicos 
cadastrados para terem equivalência como disciplina na estrutura curricular do PPEDU, dentre os 
demais seminários listados no pedido da mestranda. Item 7) Pedidos de validação de exames de 
proficiência em língua estrangeira: Após análise da documentação, foram aceitos os 
comprovantes de proficiência em língua estrangeira das mestrandas Josiane Camila de Lelis, 
Kátia Aparecida Franco de Sousa e Juliane Milagres Tostes; o comprovante de Thamiris Daniel 
dos Santos não foi aceito por alegar exame realizado em período superior a 4 (quatro) anos, que 
foi o prazo máximo estipulado no Edital PPEDU 003/2020, de seleção de alunos para ingresso no 
programa na turma de 2021. Item 8) Pedido de coorientação: o colegiado analisou o pedido da 
Profa. Amanda referente à indicação de coorientação de sua orientanda, Valdinéia Aparecida 
Alves, pela servidora Erica Aparecida de Sá. Os membros do colegiado entenderam que a 
servidora pode acompanhar e auxiliar o desenvolvimento da pesquisa da mestranda, mas que para 
atuar como coorientadora oficial da dissertação é necessária a titulação de doutora. Por essa razão, 
o pedido de coorientação não foi concedido. Item 9) Pedido de encaminhamento da versão 
final da dissertação da mestranda Larissa de Kássia Simões: O Prof. Gabriel Menezes Viana, 
orientador da dissertação de Larissa de Kássia Simões, solicitou um posicionamento do colegiado 
quanto ao tempo concedido para que sua orientanda encaminhe a versão final de sua dissertação, 
defendida em 29/11/2019. Após discussões, o colegiado deliberou que será enviado um ofício à 
mestranda informando que a data final para envio da versão final da dissertação será 30 de 
novembro de 2021 e que para emissão de diploma deverá ser submetido um artigo para 
publicação, conforme o regimento interno do PPEDU. Item 10) Outros informes: O Prof. Paulo 
informou que a discente Débora Oliveira Maciel encaminhou atestado médico comunicando sua 
entrada em licença maternidade por 120 dias a contar da data de 01/09/2021. O colegiado 
certificou o atestado e a Profa. Mônica observou que mesmo gozando da licença maternidade, é 
necessário entrar com pedido de prorrogação de prazos dos exames de qualificação e defesa junto 
ao colegiado, o que foi corroborado pelos demais presentes. O Prof. Paulo informou em seguida 
sobre a solicitação de cancelamento de matrícula do mestrando Helbert José da Silva, realizada 
em 20/08/2021. Disse que o requerente foi professor do curso de medicina da UFSJ e que havia 
pedido exoneração do cargo, desistindo, em consequência, de prosseguir com seus estudos no 
curso de mestrado. A reunião encerrou às dezoito horas e quarenta minutos e, eu, Paulo Cesar 
Pinheiro, lavrei a presente ata que estando de acordo será assinada por todos os presentes. 
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