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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO PPGPE 
 

 
Data: 25/02/2019 
Horário: 08h30, LIE, DME. 
Presidência: Profa. Dra. Maria do Carmo de Sousa 
Membros Presentes: Cleonice Maria Tomazzetti, Dijnane Fernanda Vedovatto Machado, Dulcimeire 
Ap. Volante Zanon, Fernando S. Galizia, Josimeire Meneses Julio, Maria do Carmo de Sousa, Márcia 
Onofre, Wania Tedeschi, Juliana Rink (Skype) e Isaac Sousa (estagiário). 
 

 
I. Informes da coordenação: 

I.1) COC-CECH 
- Barragem em São Carlos 

  - Secretarias unificadas 
  - Verbas da universidade  
I.2) Início do processo seletivo 2019: 18/02 e término 22/03 
I.3) Início do período letivo e exame de proficiência em língua estrangeira em 11/3 
I.4) Atualização da plataforma Sucupira: solicitação da produção de publicações de alunos regulares 
e egressos 
I.5) Portaria nº 32, de 12 de fevereiro de 2019, CAPES: Avaliação de Propostas de Cursos Novos, 
APCN, de Pós-Graduação stricto sensu. 
I.6) Procedimentos relativos ao Exame de Qualificação e Defesa para o Mestrado conforme 
Regimento: 
 
Artigo 29: 
§ 2º Os procedimentos relativos ao Exame de Qualificação para o Mestrado serão os seguintes: 
I - o aluno encaminhará a solicitação ao orientador de Dissertação, indicando ter completado os créditos e 
demais exigências regimentais, acompanhada do texto para Qualificação da Dissertação; 
II - o orientador encaminhará ao Coordenador do PPGPE, com antecedência de 45 dias, solicitação de 
realização de Exame de Qualificação, indicando dois professores titulares e dois suplentes sob sua presidência 
que comporão a Banca de Qualificação. 
 
Artigo 30: 
Para obtenção do título de Mestre em Educação será exigida a defesa de uma Dissertação baseada em trabalho 
de pesquisa desenvolvido pelo aluno e que demonstre domínio dos conceitos e métodos de sua área. 
§ 1º - A defesa da Dissertação somente poderá ser realizada após ter completado todos os créditos das 
disciplinas e ter sido aprovado no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira e no Exame de Qualificação. 
§ 2º - A defesa da Dissertação deverá ocorrer dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
matrícula do aluno no Curso. 
§ 3º - As solicitações para prorrogação de prazo de Defesa poderão ser encaminhadas para análise da CPG, 
após a aprovação no Exame de Qualificação.  
§ 4º - Em casos plenamente justificados, a CPG autorizará a defesa no prazo limite de 30 (trinta) meses, desde 
que tenha cumprido as exigências de ordem legal, conforme Artigo 28. 
§ 5º - A homologação pela CPG da aprovação da defesa da Dissertação implicará na integralização de 64 
(sessenta e quatro) créditos. 
 
Atenção especial: calendário anual do PPGPE anterior à definição de data das bancas de 
Qualificação e Defesa. 
 

 



II. Comunicação dos membros:  
- Profa. Dijnane: publicação do livro “Estágio Supervisionado em Educação Física: processo de 
iniciação à docência” referente a uma Dissertação produzida no PPGPE e sugestão de seu lançamento 
no evento do PPGPE (2º/2019). 
- Profa. Cleonice: convênio de Parceria Internacional entre o Instituto Superior (Lille, França) e a 
UFSCar sobre Educação Infantil e Pedagogia. 
- Profa. Juliana: aprovação pela UNICAMP para sua continuidade no PPGPE como orientadora 
colaboradora. 
 
III. Pauta: 

III.1) Ata da 39ª Reunião: homologada  
 
III.2) Solicitação de novo prazo para integralização de créditos: não homologada (previsão 
de desistência do curso) 

- Simone Cristina Boldrin Dezabi (turma 2017), orientanda do Prof. Dr. Fernando Stanzione Galizia, 
referente à disciplina “Fundamentos teórico-metodológicos da Educação”. O prazo inicial era: 
20/03/2019. Prazo solicitado: 20/09/2019. 

 
 
III.3) Solicitação de novo prazo para Exame de Qualificação 

- Simone Cristina Boldrin Dezabi, turma 2017, orientanda do Prof. Dr. Fernando Stanzione Galizia. O 
prazo inicial era: 20/03/2019. Prazo solicitado: 20/09/2019: não homologada porque os prazos não 
são exequíveis. 
- Dilene Aparecida Amicci Mascioli, turma 2017, orientanda da Profa. Dra. Wania Tedeschi. O prazo 
inicial era: 20/03/2019. Prazo solicitado: 20/09/2019: homologada.  
- Bárbara Alves dos Passos Craveiro, turma 2017, orientanda do Prof. Dr. Fernando Stanzione 
Galizia. O prazo inicial era: 20/03/2019. Prazo solicitado: 20/09/2019: homologada. 
 

III.4) Solicitação de novo prazo de Defesa de Dissertação 
- Simone Cristina Boldrin Dezabi, orientanda do Prof. Dr. Fernando Stanzione Galizia. O prazo 
inicial era: 20/03/2019. Prazo solicitado: 20/09/2019: não homologada porque os prazos não são 
exequíveis. 
- Dulcinéia Aparecida Moreira Passarini, 2016, orientanda a Profa. Dra. Cleonice Maria Tomazzetti. 
O prazo anterior era: 23/01/2019. Prazo solicitado: 19/03/2019: homologada.  
 

III.5) Homologados os pedidos de Exame de Qualificação: 
- Amanda de Luca Menezes Nogueira, 15/02/2019, às 15h00, intitulada: “O jogo e o conceito de 
número na Educação Infantil segundo os pressupostos da teoria histórico-cultural” (turma 2017), 
orientadora Profa. Dra. Wania Tedeschi. 
- Carolina de Luca Menezes Nogueira, 22/02/2019, às 15h00, intitulada: “Possibilidades e desafios na 
contextualização dos conteúdos de Física do Ensino Médio” (turma 2017), orientadora Profa. Dra. 
Josimeire Meneses Julio. 
- Maria Angélica Chagas Ferreira, 13/03/2019, às 14h30min, intitulada: “A identidade do diretor de 
escola” (turma 2017), orientador Prof. Dr. Douglas Aparecido de Campos. 
- Andréia Barboza Braga, 16/03/2019, às 09h00, intitulada: “Professoras de berçário: uma análise 
sobre os saberes que embasam suas práticas”, orientadora: Profa. Dra. Márcia Regina Onofre. 
- Rafael Santos, 18/03/19, às 09h30min, intitulada: “Um retrato da atuação de bolsistas egressos do 
PIBID/Educação Especial/UFSCar, a partir da escrita de portfólios” (turma 2017), orientadora Profa. 
Dra. Maria do Carmo de Sousa. 

Regimento: Art. 24 - Para o Mestrado, a integralização dos créditos em disciplinas deverá ser feita no prazo máximo 
de 18 meses, contado a partir da data da matrícula.  
§ 1º - Alunos que não cumprirem as exigências acima serão desligados do PPGPE, após análise feita pela CPG. 
§ 2º - Casos excepcionais serão resolvidos pela CPG, no âmbito de sua competência. 



- Caio Henrique Silveira da Silva, 20/03/2018, às 10h00, intitulada “Passeios pedagógicos: uma 
análise das potencialidades educativas dessas ações na aprendizagem dos alunos do ensino 
fundamental de uma rede municipal do interior paulista”, orientadora: Profa. Dra. Márcia Regina 
Onofre. 
 

III.6) Homologado o pedido de Exame de Defesa de Mestrado:  
- Dulcineia Mara Aparecida Moreira Passarini, 19/03/19, às 09h00, intitulada: “A construção do 

conhecimento matemático nas experiências vivenciadas com crianças pré-escolares” (turma 2016), 
orientadora Profa. Dra. Cleonice Maria Tomazzetti. 

 
III.7) Homologados os pedidos de solicitação de diploma: 

- José Ferrari Junior. Título: “A educação profissional técnica de nível médio: visão dos professores 
sobre um programa especial de formação pedagógica de formação continuada na modalidade EaD”. 
Orientadora: Profa. Dra. Juliana Rink. 
- Carolina Alves de Oliveira. Título: “O papel do(a) professor(a) coordenador(a) pedagógico(a) na 
formação em serviço dos(as) docentes do Ensino Fundamental II: uma análise dessa função em uma 
rede municipal de ensino do interior paulista”. Orientadora: Profa. Dra. Márcia Regina Onofre. 

 
III.8) Homologado o pedido de ajuda a estudante para participação em eventos: 

- Dulcineia Mara Aparecida Moreira Passarini para participação no “IV Seminário luso-brasileiro de 
Educação de Infância e I Congresso luso-afro-brasileiro de infâncias e educação” realizado no período 
de 15 a 17/11/2018, em Aveiro, Portugal (R$ 600,00). 
 

III.9) Solicitações de pedidos de ajuda a pesquisadores para participação em eventos: 
- Dijnane Fernanda Vedovatto Machado para participação no “6º. Colóquio Internacional em 
Educação ” que será realizado nos dias 25 e 26/04/19, em Montreal, no Canadá (R$ 600,00): 
homologada 
- Cleonice Maria Tomazzetti para participação no “V CONAVE – Congresso Nacional de Avaliação 
em Educação” realizado nos dias 3, 4 e 5/12/2018, em Bauru – SP, no Brasil (R$ 200,00): 
homologada. 
- Dijnane Fernanda Vedovatto Machado para participação no “ Encontros internacionais da rede de 
pesquisa em Educação e em Formação – REF” que será realizado no período de 08/07/2019 a 
11/07/2019 , em Toulouse, na França (R$ 600,00): não homologada. 
- Dijnane Fernanda Vedovatto Machado para participação no “Congresso Internacional de L’AREF” 
que será realizado no período de 03/07/2019 a 05/07/2019, em Bordeaux, na França (R$ 600,00): 
homologada. 
 

III.10) Saldo em 19/02/19 da verba empenhada em 2018: 
- Auxílio Financeiro Estudante: 2018NE000467 - R$ 3.024,00 
- Auxílio Financeiro Pesquisador: 2018NE000466 R$ 1.720,00 
- Transporte: 2018NE801221 - R$ 0,00 
 

Proposta aprovada para uso das verbas empenhadas: saldo de 2018 e 2019 
- Auxílio Financeiro. Estudante: 2018NE000467 - R$ 3.024,00: investimento e incentivo 

(participação e submissão de trabalhos em eventos) 
- Auxílio Financeiro. Pesquisador: 2018NE000466 R$ 1.720,00, sendo: 
 Investimento e incentivo (participação e submissão de trabalhos em eventos): 

R$200,00 no país e R$600,00 fora do país; 
 Participação de pesquisadores externos em bancas (Qualificação e Defesa) no 

valor de R$177,00 (de acordo com a diária da CAPES). Não poderão receber o 
auxílio os docentes que residirem em São Carlos e/ou pertencerem ao quadro da 
UFSCar dos demais campi (Araras e Sorocaba). 

 



III.11) Evento do PPGPE (adaptação da proposta encaminhada pela Profa. Dijnane para 
avaliação pela CPG, em 2016): discussão inicial para retomada posterior 

 

 
 
III. 12) Inclusão: Homologação de alunos especiais nas disciplinas oferecidas em 1º/2019: 
 

- Concepções e Práticas reflexivas em Educação: todos aceitos. 
- Fundamentos teórico-metodológicos em Educação: 4 aceitos. 
- A Atividade Humana frente às Tecnologias e o Consumo: Implicações nos processos de Ensino 

e Aprendizagem: não houve. 
  
 

Nada mais havendo a tratar, assinam a presente Ata os seguintes membros presentes à reunião: 
Cleonice Maria Tomazzetti  
Dijnane Fernanda Vedovatto Machado  
Dulcimeire Ap. Volante Zanon  
Fernando S. Galizia  
Josimeire Meneses Julio  
Maria do Carmo de Sousa  
Márcia Regina Onofre  
Wania Tedeschi  
Juliana Rink (Skype)  
Isaac Sousa  

 
 
 

Tema: Encontro da pós-graduação: impactos e perspectivas do mestrado profissional 
Data: 9 de setembro de 2019 
 9h - 10h - Mesa de abertura 

 - Apresentação do programa: coordenação 
 - Apresentação de egressos do período de 2014 a 2018. 
 Sugestão: a 1ª Defesa de 2014 e um dos 15 egressos de 2018. 
 
 10:00 - 10:15-  um minuto de loucura - fazer template - sala de aula - titulo, nome, 

fundamentação, questão de pesquisa, objetivo e referencias (Já Qualificado). 
 
 10:15 - café  

 
 10:30 - 12:00 - apresentações de acordo com a linha de pesquisa – Linguagens, 

Currículo e Tecnologias  
- comunicações orais dos alunos regulares: Arte, Astronomia, Ciências, Ed. Física, 

Línguas, Matemática e Química. Gestão. Filosofia. 
- Inscrição; envio de trabalhos; divulgação - site, mala direta da UFSCar 
-     lançamento do livro 


