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Ata 06/2015 

 

 

Aos vinte quatro dias de setembro de dois mil e quinze, às nove 09 horas, na sala 

três(03) do CEAMECIM, reuniu-se o colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ciências: química da Vida e Saúde - PPGEC FURG, composto pela Profª. 

Dra. Méri Rosane Santos da Silva, e com as presenças da Profª. Dra. Angélica 

Conceição Dias Miranda, Profª. Drª Raquel Quadrado, Prof. Drª Tanise Novelo, Prof. 

Dra. Elaine Capelleto, Prof. Dra. Fernanda Antoniolo e a representante discente, 

aluna de mestrado, Fabiani Caseira, coordenados pela primeira. Justificaram as 

suas ausências, as Prof. Dra Ana Voto e a representante discente Cristina Varela. Na 

reunião foram tratados dos seguintes temas: 1. Aprovação das Atas: as atas 

03/2015, 04/2015 e 05/2015. foram aprovadas.  2. Informes: PROAP - Situação 

Financeira do Programa. A coordenadora começou explicando o novo 

funcionamento de financiamento do PPGEC, que agora seguem o PROEX, cujo os 

valores financeiros não vem com rubrica definida e o orçamento vai para a conta 

do coordenador geral e é definido pelo programa. As planilhas com as previsões 

orçamentárias já foram feitas e enviadas ao governo, mas até o momento a verba 

não foi liberada. O temor da Coordenação é que o valor não chegue em tempo hábil 

de ser realizadas as referidas compras. Em função, a Prof. Tanise sugeriu que se 

faça um evento científico e a Angélica sugere que o mesmo seja realizado com os 

demais PPG da área da Educação. Méri concorda que essa seja uma boa ideia. 3. 

Processo de Seleção I/2016. A Méri sugeriu que se comece a pensar no processo 

seletivo do próximo ano. Se houver alguma mudança, deve ser pensada agora. Para 

tanto, ficou definido que este tema será pautado para a próxima reunião geral com 

os demais docentes do curso, que acontecerá no dia 08/10, às 09 horas. 4. 

Contagem do Seminário Especial do Currículo Lattes. Na reunião anterior foi 

decidido que esse evento contaria como seminário, a coordenadora expôs que se 

deve decidir quantos. O consenso é que seja contado como 4 seminários. 5. Pedido 

de credenciamento: A profª. Marlene Rios Melo foi indicada pela profª Maria do 

Carmo Galiazi para ser credenciada como docente no PPGEC. A análise da proposta 

foi feita pela Prof. Raquel, a qual expôs que a indicada cumpre parcialmente todas 

as exigências do PPGEC, uma vez que faltou a comprovação de constar num grupo 
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de pesquisa cadastrado no CNPq. Em função disso, foi aprovada que a referida 

professora seja credenciada, condicionado a apresentação da documentação 

faltante. 6. Orientação da aluna Lidiane Santos de Freitas. A coordenadora 

expôs que recebeu documento da orientadora, Prof. Suzi Samá, solicitando 

cancelamento da orientação da referida aluna. A orientadora argumentou que não 

concorda com a forma de análise dos dados e a proposta metodológica 

apresentada pela aluna. Após discussão, o colegiado do PPGEC sugere que 

professora e aluna busquem uma alternativa para o término do trabalho em tempo 

hábil, principalmente porque elas já pediram prorrogação do prazo de entrega do 

trabalho final do mestrado. Inclusive, foi sugerido que seja indicado um(a) co-

orientador(a) para auxiliar na conclusão do trabalho ou que se produza uma outra 

alternativa que busque fechar a dissertação da aluna. A proposta foi aprovada por 

consenso. 7. Pedido de co-orientação da aluna Maria Helena Machado de 

Moraes: A coordenação relata que recebeu solicitação para credenciamento da 

Prof. Angélica Conceição Dias Miranda como co-orientadora para a acadêmica 

citada. A proposta foi aceita por unanimidade. 8. Aproveitamento de crédito. 

Foram aprovados os seguintes pedidos de aproveitamento de crédito: Cristiane 

Lima Terra: 12 créditos; e Fernanda Ramires da Silva: 20 créditos. 9. Exame de 

proficiência em língua estrangeira: Foram aprovados os exames de proficiência 

das acadêmicas Mauren dos Santos Oliveira - Inglês/Nota 8,5 e Fernanda 

Ramires da Silva - Inglês/Nota 8,0. 10. Solicitação de ajuda financeira: Foram 

aprovados os pedidos dos alunos Bruna Roman Nunes, Julio Cesar Bresolin 

Marinho e Patrick Alves Vizzotto para auxílio financeiro para participação em 

evento, condicionados a disponibilidade orçamentária. 11. Relatório de Auxílio 

Financeiro ao Estudante: Foi apresentado o relatório de auxílio financeiro para 

participação em evento científico do acadêmico Tiago Dziekaniak Figueiredo, 

referente a participação ao evento As tecnologias digitais no fazer docente dos 

professores de matemática, que foi aprovado. 12. Estágio Docente: – Foram 

apresentados e aprovados os Relatórios Finais dos Estágios docentes das alunas: 

Carla Rosane Mattos Gautério - 60 horas/ 04 (quatro) créditos e Raquel Silveira 

da Silva - 60 horas/ 04 (quatro) créditos. 13. Bolsa OEA: A coordenação retomou 

a discussão sobre a possibilidade de abrirmos uma vaga para bolsista pelo 

programa da OEA, para o ano de 2017, o que demandará a reserva de uma bolsa 

para este candidato, dentre a que temos disponível no PPGEC. Foi informado que o 

processo de seleção deste programa é realizado pelo proponentes da OEA e que 

não temos participação no processo. Após discussão foi aprovado a abertura de 

uma vaga em 2017 desde que haja professor(a) disponível para a orientação. 

Definiu-se também que este tema também será pautado na reunião geral dos 

professores, para identificarmos os possíveis orientadores(as). 14. Critérios de 

definição de abertura de vaga para o segundo mestrando e ingresso no 

doutorado: Critérios: Referente ao item sobre os critérios para abertura de vagas 

nos Processos Seletivos para ingresso no Mestrado e no Doutorado, foi aprovado a 

seguinte redação para constar no Regimento do PPGEC: para a abertura da 
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segunda vaga de Mestrado no PPGEC é necessário que o primeiro orientando tenha 

qualificado e aprovado o projeto de dissertação. Para a abertura da primeira vaga 

de Doutorado é necessário que o professor tenha finalizado uma orientação de 

mestrado, seja no PPGEC ou em outro Programa de Pós Graduação na área do 

Ensino ou da Educação, e que seu segundo orientando já tenha qualificado o 

projeto de dissertação. Além disso, para acessar à orientação de doutorado o 

docente deve atender as exigências mínimas de produtividade exigidas pelo 

Regimento para o credenciamento de docente permanente, ou seja, o docente deve 

ter três (3) artigos publicados em periódicos nos cinco últimos anos, sendo que um 

desses artigos deve ser, pelo menos, em periódico B1 das seguintes áreas: Ensino 

de Ciências e Matemática, Educação, Ciência da Computação e Interdisciplinar. Tais 

critérios devem ser atendidos até a data da abertura do edital referente ao 

processo seletivo em que as vagas serão ofertadas. 15. Mudanças Regimentais. A 

coordenadora propõe a revisão do regimento, em função das mudanças que têm 

sido realizadas, sem a necessária alteração regimental. Para tanto, foi proposto que 

a Prof. Ana Votto faça uma análise preliminar desta revisão e que estes ajustes 

sejam encaminhados para os membros da Comissão de curso , para que possamos 

analisá-los e deliberarmos na próxima reunião da Comissão, no mês de outubro. 

16. Exigência de cópia impressa da versão final de dissertação ou tese: Foi 

proposto pela coordenação que os documentos exigidos para a entrega das 

dissertações ou as teses sejam modificados e que seja excluída a exigência de 

entrega da uma versão impressa. A versão final deverá ser entregue em CD, 

atendendo a todos os critérios e normatizações previstos na ABNT. Tal proposta 

foi aceita por unanimidade. 17. Reunião geral dos professores 08/10/2015: 

foram indicados alguns pontos para a pauta da Reunião Geral dos Professores do 

PPGEC, que acontecerá no dia 08/10/2015, às 09 horas. As indicações de pontos 

para a pauta foram os seguintes: 1. Situação Financeira do Programa; 2. 

Representação Docente na Comissão do PPGEC; 3. Estágio Docente (2 no 

Doutorado); 4. Restrição de vagas nas disciplinas; 5. Processo de Seleção do 

PPGEC; 6. Auto-avaliação do Curso - Comissão de Recredenciamento; 7. Vagas OEA; 

8. Revisões no Regimento; 9. Cópia da versão final das teses e dissertações; 10. 

Outros Assuntos. 18. Criação de nova disciplina: foi solicitado pela Prof.ª Dr.ª 

Sheyla Rodrigues a criação da disciplina de Tópico Especial – A docência em 

conversas com Tardif, Maturana e Shulman, com carga horária de 45h/aula e 03 

créditos. No último ponto de pauta desta reunião, 19. Outros Assuntos, não foram 

apresentados novos temas para discussão. Sendo assim e nada mais havendo a 

tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente 

assinada pelos presentes. 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª. Méri Rosane Santos da Silva 

Coordenadora  
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____________________________________________________ 

Profª Drª. Angélica Conceição Dias Miranda 

Coordenadora Adjunta 

 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª. Raquel Pereira Quadrado (membro do conselho) 

 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª. Tanise Novello (membro do conselho) 

 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª. Elaine Côrrea Pereira (membro do conselho) 

 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª. Fernanda Antoniolo H. de Carvalho(membro do conselho) 

 

 

____________________________________________________ 

Profª. Fabiani Caseira (representante discente do mestrado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a via original encontra-se assinada) 


