ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROPED
Aos 10 dias do mês de dezembro de 2021, às nove horas e trinta e sete minutos, teve início a
reunião do Colegiado do ProPEd. Estiverem presentes os professores: Talita Vidal, Annie
Redig, Ana Mignot, Guilherme Lemos, Jane Paiva, Flávia Faissal, Nilda Alves, Flávia Dutra,
Rosemary dos Santos, Siomara Borba, Isabel Ortigão, Virgínia Louzada, Rita Ribes, Rosanne
Dias, Veronica Borges, Márcia Cabral, Ana Karina Brenner, Cátia Walter, Sônia Camara,
Carolina Schirmer, Mailsa Passos, Maristela Guedes, Luiz Antônio Senna, Maria Luiza Oswald,
Fernando Pocahy, Elizabeth Macedo, Maria Celi, Rita Frangella, Leonardo Nolasco, Alice
Casimiro, Ligia Aquino, José Gondra, Gustavo Coelho, Denise Medina, Aldo Victório, Raquel
Goulart. Talita Vidal abriu a reunião. 1. Seleção Mestrado e Doutorado – A professora Sônia
Camara, representante da comissão do doutorado, iniciou a sua fala explicando os
remanejamentos das candidaturas realizados, sendo aprovado pelo Colegiado. A professora
Ana Karina Brenner, representante da comissão do mestrado, apresentou a lista dos
candidatos aprovados e os remanejados dentro das linhas, explicou que sobraram 4 vagas, 2
da linha de Cotidiano e 1 da Infância e que apesar de ter candidato aprovado não classificado,
não há interesse dos docentes em ocupar essas vagas. A professora Talita Vidal lembra que é
preciso a existência de um grupo para rever os editais a partir das experiências dos processos
anteriores. A professora Ana Karina Brenner apontou é necessário rever o sistema, pois o que
mais complicou o processo foram os erros do sistema e falhas do webmaster. A professora
Rosanne Dias informou que é preciso acompanhar o sistema de cotas, pois o nosso calendário
não coincidiu com o da PR. Foi enfatizada a colaboração do funcionário da secretaria Bruno
Rocha durante todo o processo. A professora Talita Vidal pediu para ter os relatórios de
avaliação desses processos antes de março para conversar com o Carlos para os próximos
processos seletivos. 2. Retomada do presencial e semestre 2022.1 – A professora Talita Vidal
informou que em janeiro serão 2 plantões na secretaria e que em fevereiro serão 4 plantões.
Ela explicou que o calendário apresentado para 2022.1 é uma proposta opcional, ou seja, para
os alunos aparecerá as datas de início e fim do semestre, finalizando em 08 de julho, mas os
professores podem adaptar de acordo com o da graduação, visto que, este não seguirá o
cronograma normal, pois serão 3 períodos em 2022. Então, os professores, poderão acabar as
aulas antes, parar para recesso, acabando consequentemente depois. A professora Nilda
lembrou que é importante enviar via email do Forpred, o nosso calendário para que outros
programas tenham acesso, caso os alunos se interessem em cursar alguma disciplina, com isso
a professora Talita Vidal informou que os estudantes se confundem na hora de realizar a
inscrição nas vagas para isolada ou especial, respeitando o que está na deliberação, sendo 4
vagas para aluno como isolado e que isso será reforçado no site do Programa. Os professores
discutiram apontando os benefícios desses alunos nas disciplinas. 3. (Re)Credenciamento – A
professora Rosanne Dias colocou que a linha de Currículo sentiu falta de uma perspectiva que
levasse para um debate para o planejamento das linhas para então, pensarmos o
credenciamento de novos docentes. A professora Rosemary dos Santos informou que a linha
de Cotidiano aprova a proposta de credenciamento em março/abril, exigência de 2 defesas
para orientar doutorado. A professora Flávia Faissal da linha de Inclusão colocou que os
docentes ficaram com dúvidas relativas na pontuação para (re)credenciamento e quantidade
total de produtos, além da parametrização de produtos áudio visuais. A professora Maria Celi
da linha de História, disse que o professor José Gondra explicou alguns pontos e com isso
solicitaram uma nova reunião para uma discussão mais aprofundada. O professor José Gondra

informou que o documento que rege a entrada de docentes no Programa tem validade até
2024 e que com isso, não precisamos alterar agora os critérios. Com relação o acréscimo de
produtos, é necessário a organização de uma comissão para pensar isso. A professora Rita
Ribes da linha de Infância colocou que os critérios para novos professores e para os que já são
credenciados devem ser os mesmos. Após vasta discussão ficou decidido que haverá um
seminário interno para planejamento acontecerá entre 11 de fevereiro e 11 de março de 2022
em diferentes momentos: 1) no dia 11 de fevereiro (manhã) – reunião de todo o colegiado
para definir os pontos que devem ser enfrentados no planejamento; (tarde) – reunião das
linhas para discussão de suas especificidades e contribuições ao que foi encaminhado pelo
Colegiado (Final da tarde) – sistematização das contribuições; de 14 de fevereiro a 10 de
março, as linhas discutirão seus planejamentos; no dia 11 de março o Colegiado discutirá e
aprovará o planejamento. 4. Bancas – Ficou decidido que os doutorandos que ingressaram
em 2018 terão o prazo prorrogado até julho de 2022 com justificativas informando os motivos
para prorrogação. Para os demais que defenderiam em dezembro de 2021, terão o prazo
prorrogado por 3 meses, ou seja, até março. Para os alunos que defenderão em fevereiro de
2022, terão mais 3 meses para finalizar o curso.
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SHIRLEY CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
Ana Karina Brenner
[T] ELIANE RIBEIRO ANDRADE
[T] JANE PAIVA
[S] LEONARDO NOLASCO-SILVA
[S] MÔNICA DIAS PEREGRINO FERREIRA
21/12/2021
2022 T
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
Maria Isabel Ramalho Ortigão
[T] GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA
[T] RITA DE CÁSSIA PRAZERES FRANGELLA
[T] TALITA VIDAL PEREIRA
[T] VICTOR AUGUSTO GIRALDO
[S] MARIA DE LOURDES RANGEL TURA
[S] MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS
21/02/2022
2022 T
LENI RODRIGUES COELHO
Sônia de Oliveira Camara Rangel
[T] ANA LUIZA JESUS DA COSTA
[T] JOSÉ GONÇALVES GONDRA
[T] LIA CIOMAR MACEDO DE FARIA
[T] LUCINETE GADELHA DA COSTA
[S] OSMAR FÁVERO
[S] PAULA LEONARDI
24/01/2022
2022 T
EDILSON BARROSO GOMES
Talita Vidal Pereira

[T] ERIKA VIRGÍLIO RODRIGUES DA CUNHA
[T] LUCINETE GADELHA DA COSTA
[T] MARIA DE LOURDES RANGEL TURA
[T] ROSANNE EVANGELISTA DIAS
[S] NÚBIA REGINA MOREIRA
[S] VERÔNICA BORGES
14/02/2022
2022 T
MONICA DIAS DE ARAÚJO
Rosana Glat
[T] ANNIE GOMES REDIG
[T] KATIUSCIA CRISTINA VARGAS ANTUNES
[T] LUIZ ANTONIO GOMES SENNA
[T] MÁRCIA DENISE PLETSCH
[S] ARMANDO GUIMARÃES NEMBRI
[S] FLÁVIA BARBOSA DA SILVA DUTRA
15/02/2022
2022 T
MARIA DO CARMO DE MORAIS MATA RODRIGUES
Nilda Guimarães Alves
[T] INÊS BARBOSA DE OLIVEIRA
[T] LEONARDO RANGEL DOS REIS
[T] MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOARES
[T] TANIA MARA ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI
[S] LEONARDO NOLASCO-SILVA
[S] NIVEA MARIA DA SILVA ANDRADE
08/02/2022
2022 T
SABRINA MENDONÇA FERREIRA
Alexandra Garcia
[T] GISELI BARRETO DA CRUZ
[T] GUSTAVO COELHO
[T] INÊS BARBOSA DE OLIVEIRA
[T] SANDRA KRETLI DA SILVA
[S] GRAÇA REGINA FRANCO DA SILVA REIS
[S] HELENA AMARAL DA FONTOURA
02/02/2022
2022 Q DARCIMAR SOUZA RODRIGUES
LIGIA MARIA M. L. LEÃO DE AQUINO
[T] VERA MARIA RAMOS DE VASCONCELLOS
[T] DOMINGOS BARROS NOBRE
[S] LIZANDRA OGG GOMES
[S] JADER JANER MOREIRA LOPES
21/01/2022
Nada mais tendo a tratar, a reunião encerrou-se às doze horas e cinco minutos. Eu, Annie
Gomes Redig, lavro a presente ata.

