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Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, via plataforma Meet do 4 

Google, teve início a terceira reunião ordinária da Comissão de Integração para Políticas de 5 

Formação de Professores de Educação Básica da UFSJ - CIPROF. Compareceram, sob 6 

presidência o prof. Ricardo Sepini, os membros da CIPROF: Prof. Edmundo N. Gasparini; Profa. 7 

Viviane C. A. de Oliveira; Profa. Raquel C. Ramos; Prof. Vicente de Paula Leão; e Prof. Heitor 8 

A. Gonçalves (como ouvinte). Profa. Silmara C. Arantes justificou sua ausência; o discente 9 

Matheus L. M. de Assis não justificou ausência. O presidente colocou a pauta em discussão e a 10 

CIPROF a aprovou por unanimidade. Item 1 - informes. O prof. Ricardo informou que: a) 11 

ocorreu uma reunião da CIPROF com a PROEN e com os Coordenadores Institucionais dos 12 

Programas Residência Pedagógica - Alessandro Damásio Trani Gomes e Institucional de Bolsa 13 

de Iniciação da Docência – Luciani Dalmaschio. O objetivo da reunião foi averiguar como estava 14 

o andamento dos procedimentos para escrita dos editais dos referidos programas. Foi solicitado 15 

à PROEN que entrasse em contato com a Secretária Municipal de Educação e a 16 

Superintendência Regional de Ensino para comunicar os nomes dos responsáveis sobre os 17 

programas. Item 2. Aprovação das Atas. O prof. Ricardo colocou as atas das reuniões 18 

anteriores em votação, sendo a ata do dia 08/08/2019 – 1ª reunião extraordinária da CIPROF e 19 

a ata do dia 10/12/2019 – 2ª reunião extraordinária da CIPROF; ambas foram aprovadas por 20 

unanimidade. Item 3. Bolsas PIBID e RP. O professor Ricardo apresentou aos membros da 21 

CIPROF a quantidade de bolsas obtidas por cada programa institucional. Para o RP: 168 bolsas 22 

para residentes, 21 bolsas para supervisores e 07 bolsas para docentes orientadores 23 

(Coordenadores de área). Para o PIBID foram: 144 bolsistas para discentes, 18 bolsas para 24 

supervisores e 06 bolsas para docentes orientadores (Coordenadores de área). Neste momento 25 

foi relatado por todos os membros da CIPROF presentes na reunião a insatisfação pela 26 

quantidade de bolsas contempladas, que foi abaixo da quantidade de bolsas solicitadas. Ficam 27 

registrados nesta ata nossa insatisfação e repúdio sobre a divisão descabida de cotas de bolsas 28 

realizada pela Capes entre as áreas de conhecimento, algumas chamadas de prioritárias e 29 

outras de gerais nos respectivos editais. Item 4. Escolas cadastradas para PIBID e RP. Profa. 30 

Viviane relatou que estava em processo de agendamento uma reunião com a CI do PIBID, 31 

professora Luciani Dalmaschio, com a representante da Secretária Estadual de Educação e com 32 

representantes da Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei, na qual seria 33 

discutida a habilitação de escolas para o PIBID pela SRE. O motivo dessa deveu-se ao fato de 34 

não haver a mesma compreensão da coordenadora pedagógica da SEE e do grupo de 35 

coordenadores do PIBID quanto aos procedimentos para habilitação das escolas. O grupo 36 

entende que não deva acontecer escolha prévia alguma das instituições de ensino a serem 37 

habilitadas; já a SEE, entende que é necessário que seja feita pela coordenação institucional 38 



do PIBID uma indicação de quais escolas seriam habilitadas pela SRE. Em função desse 39 

desencontro, Profa. Viviane solicitou aos membros da CIPROF que fizessem uma leitura do 40 

edital nº 2/2020, da Capes, para avaliarem o que nele está indicado. Por unanimidade, a 41 

CIPROF entendeu que cabe: à SRE a habilitação das escolas públicas de educação básica, 42 

conforme a relação de municípios informada pela UFSJ em seu projeto institucional; e à UFSJ 43 

a seleção dos(as) professores(as) supervisores(as), conforme indicado no item 7.4 I do referido 44 

edital, a partir da qual se dará a seleção da(s) escola(s) que participarão do PIBID. Foi, assim, 45 

endossada a posição do grupo do PIBID quanto ao entendimento de que não se deve indicar 46 

previamente o nome de escolas para habilitação pela SRE, devendo todo o processo de 47 

seleção das escolas - mediante a seleção do professor supervisor - ocorrer de acordo com o 48 

Edital 02/2020 da Capes. Tal posicionamento será informado por e-mail à Coordenação 49 

Institucional do PIBID pelo presidente desta comissão. Item 5. Visibilidade Institucional da 50 

CIPROF na UFSJ. Todos os membros presentes na reunião concordaram em afirmar que a 51 

CIPROF necessita ter uma maior visibilidade dentro da UFSJ, principalmente no contexto 52 

referente às diversas atividades que tratam da formação inicial e continuada de docentes. O 53 

prof. Heitor nos lembrou que a criação da CIPROF foi uma solicitação da CAPES às IES; propôs 54 

à CIPROF a criação de informes (e-mail e/ou memorandos) para a divulgação da comissão na 55 

instituição e uma possível apresentação da comissão nas reuniões do CONEP e CONSU 56 

indicando a importância e o papel da mesma dentro e fora da UFSJ. O prof. Edmundo sugeriu 57 

uma apresentação da comissão em uma reunião virtual com os coordenadores de cursos de 58 

licenciatura. A profa. Viviane enfatizou a importância de os próprios membros conhecerem as 59 

atribuições da comissão para atividades futuras e atuais na formação de professores. O prof. 60 

Vicente colocou que a reitoria visa resgatar o Fórum das Licenciaturas que era realizado na 61 

UFSJ. Item 6. Ações Futuras. A profa. Viviane sugeriu que é necessário compreendermos as 62 

atribuições práticas da CIPROF na UFSJ para que isso possa ser divulgado institucionalmente. 63 

O prof. Edmundo enfatizou que deveremos averiguar as possibilidades do estágio no ensino 64 

remoto e ao prof. Vicente reforçou a real possibilidade da retomada do Fórum das Licenciaturas 65 

da UFSJ. Item 7 - espaço livre. Não houve. Sem mais a tratar, eu, Ricardo Pereira Sepini, lavrei 66 

esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes. 67 

São João del-Rei, 03 de julho de 2020. 68 

Prof. Ricardo Pereira Sepini (UFSJ): _____________________________________________ 69 

Prof. Edmundo Narraci Gasparini (UFSJ): _________________________________________ 70 

Prof. Heitor Antônio Gonçalves (UFSJ): Ouvinte 71 

Prof. Vicente de Paula Leão (UFSJ): _____________________________________________ 72 

Prof.ª Viviane Cristina Almada de Oliveira (UFSJ): ___________________________________ 73 

Prof.ª Silmara Cristina Arantes Giarola (SME/SJDR): Ausência justificada 74 

Prof.ª Raquel de Cássia Ramos (SRE/SJDR): ______________________________________ 75 

Discente Matheus Lemes Martins de Assis: Ausente 76 


