
ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E
PRÁTICAS ESCOLARES. Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez
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) Aprovação de pedidos de exame de qualificação: Após leitura dos pedidos
de exame de qualificação, foram aprovados os pedidos ad referendum dos discentes Regina Celi
Ferreira de Lima, Khalmel Gabriel Lima de Oliveira, Raiane Jéssica da Cruz, Ana Cláudia Ângelo
Ávila e Monique Gomes Teixeira ocorridos nos meses de fevereiro a junho de 2021; foi aprovado
também o pedido de qualificação da discente Nádya Maria Pinto agendado para o dia 23 de julho.
Item 2) Aprovação de pedido de defesa de dissertação ad referendum: O Colegiado do curso
homologou o pedido de defesa do discente Dener Henrique de Sousa Reis ocorrido no mês de
junho. Item 3) Pedidos de Aproveitamento de disciplina: Após leitura dos pedidos de
aproveitamento de disciplina, foram aprovados os pedidos dos discentes Âmali Girardi Nunes
Pessoa, para as disciplinas Psicologia e Educação – o desenvolvimento cultural da criança (UFF)
e Tópicos especiais em educação: imagem e filosofia (UFSJ); Fabiana Inácia da Silva Assunção,
para as disciplinas Foucault, formas de história e história da educação (UERJ) e Tópicos Especiais
em linguagem, Conhecimento e Educação – Estudos Foucaultianos (UFJF); Karine Joyce Assis
Barcelos, para a disciplina Do corpo próprio a uma dança de si: diferenças culturais, unidade,
fragmentação e autoexpressão (UFMG); Kátia Aparecida Franco de Sousa disciplina
Especificidades da Docência na Educação Infantil: aspectos históricos e legais (UNESP). Item 4)
Mudança de orientação aluna Raiane Jéssica da Cruz: A Profa. Maria do Socorro informou
que o Professor Écio Antônio Portes concordou em se tornar co-orientador da aluna Raiane
Jéssica da Cruz, diante de sua aposentadoria e desligamento do programa, e o Professor Gabriel
Menezes Viana assumiu a orientação da aluna. O colegiado homologou a transferência de
orientação a partir do primeiro semestre de 2021. Item 5) Prorrogação de prazo para defesa de
dissertação: O Colegiado homologou a prorrogação de prazo para banca de defesa de dissertação
da discente Vanessa Cristina Gonçalves para o dia 05 de agosto de 2021. Item 6): Situação da
aluna Monise Roberta de Melo Pereira: Após leitura do documento encaminhado pela aluna
Monise Roberta de Melo Pereira, do relato da profa. Socorro sobre a reunião realizada com a
aluna e o orientador Marcio Roberto de Lima e do parecer do professor Marcio sobre os itens
destacados pela aluna em sua carta endereçada aos membros do colegiado do curso, o colegiado
se manifesta contrário aos pedidos feitos pela discente, a saber “trocar de orientador”, faltando
menos de um mês para o último prazo de prorrogação a que a estudante se valeu (ou seja, 38
meses) e “marcar a defesa da dissertação sem a concordância do orientador”, conforme parecer
anexo a esta Ata. 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.
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