
 
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPG-PPGPE 

  
Considerando a PORTARIA GR Nº 4380, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que prorroga a 
suspensão de aulas, atividades curriculares por tempo indeterminado e as medidas 
de caráter temporário visando reduzir exposição pessoal e interações presenciais 
entre membros da comunidade UFSCar e o Ato Administrativo ProPG nº 03, de 16 
de março de 2020, que estabelece procedimentos sobre as principais atividades 
inerentes aos Programas de Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(ProPG), o Conselho do PPGPE, em sua 47ª Reunião Extraordinária, em 16 de março 
de 2020, ocorreu por meio de correio eletrônico, das 8h30 às 12h00. 
  
  
 
1. APRECIAÇÃO DE ATAS 
Ata da 46ª Reunião Ordinária da CPG-PPGPE, conforme documento SEI nº no 
Processo SEI nº .........: não realizada 
  
2. COMUNICAÇÕES 
2.1 – Comunicações da Presidência 

2.1.1 Sucupira 
2.1.2 Atualização das referências das disciplinas obrigatórias: inserção no drive 
de textos, artigos e livros em outros idiomas, disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/1QX3FqJk4B-
bhYSxVI8Wg4myDXQn2hfMXo-PmnXzmdIU/edit 
2.1.3 Processo seletivo: 76 inscrições deferidas e 05 indeferidas. Divulgação da 
relação preliminar da comissão de seleção (não houve indicação de vínculo 
docente) 
2.1.4 Alunos: relatório sintético dos prazos 

 

https://docs.google.com/document/d/1QX3FqJk4B-bhYSxVI8Wg4myDXQn2hfMXo-PmnXzmdIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1QX3FqJk4B-bhYSxVI8Wg4myDXQn2hfMXo-PmnXzmdIU/edit


 
 

 
 
 



2.2 – Comunicações dos Membros 
- SEI: Solicitações para a Secretaria e Coordenação (Aron): não realizada 

 
3. ORDEM DO DIA 
3.1) Foi constituída uma comissão formada pelos professores: Cleonice Maria 
Tomazetti, Fernando Stanzione Galizia e Isadora Valencise Gregolin para análise da 
solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro de Mestre em Docência e 
Gestão da Educação, emitido pela Universidade Fernando Pessoa, Portugal, em 
2018. Título da dissertação: EDUCAÇÃO SUPERIOR: Uma análise da qualidade de 
ensino nas licenciaturas em uma faculdade particular do município de Luis Eduardo 
Magalhães. Prazo para envio do ofício: 25/3/2020.  
 
3.2) Homologado o pedido de incorporação de créditos de disciplina: 
- Ramon Mattos Camara, orientando do Prof. Dr. Douglas Campos, referente à 
disciplina:  

- Seminários em Políticas Educacionais: o Golpe de 2016 e o Futuro da 
Educação no Brasil, 6 créd., UFSCar/PPGE, ministrada no 1o semestre de 2018: 
Conceito A e frequência 100%. 

 
 
3.3) Homologados os pedidos de Exame de Qualificação de Mestrado: 
- Natan Pires da Silva Neto, 24/03/2020, às 9h00, intitulada O uso de conteúdos de 
Astronomia na Educação Ambiental: a busca pela consciência planetária (turma 
2018), orientando do Prof. Dr. Paulo Bretones. 
 
- Ramon Mattos Camara, 23/3/2020, às 14h00, intitulada Profissionalização 
docente: o sindicato como espaço formativo (turma 2018), orientando do Prof. Dr. 
Douglas Campos. 
 
 
3.4) Homologado o pedido de Exame de Defesa de Mestrado: 
-  ￼Victor Souza Lyra, 17/03/2020, às 8h00, intitulada ￼Práticas de observação 
astronômica no ensino médio: uma proposta de sequência didática para uso de 
telescópio remoto. (turma 2017), orientando do Prof. Dr. Paulo Bretones 
(encaminhado o relatório de atividades pelo discente). 
 
 
3.5) Homologados os pedidos de solicitação de diploma: 
- Amanda de Luca Menezes Nogueira. Título: O jogo e o conceito de número na 
educação infantil segundo os pressupostos da teoria histórico-cultural.        
Orientadora Profa. Dra. Wania Tedeschi.  
 
- Dilene Aparecida Amicci Mascioli. Título: A formação em contexto na educação 
integral do ponto de vista dos professores de uma escola pública: uma análise da 
dialogicidade no processo educativo. Orientadora Profa. Dra. Wania Tedeschi.  
 
 
 
 



3.6) Homologado o pedido de trancamento do curso: 
- Bárbara Barbara Alves dos Passos Craveiro. Justificativas: 
Venho por meio deste, solicitar o trancamento do meu mestrado profissional em educação, 
tendo em vista diversas dificuldades que venho enfrentando desde o ano passado, tive uma 
separação conturbada e tive que ficar sozinha com os meus filhos, sem apoio e com muitas 
dificuldades. Tudo isso gerou em mim, crises de ansiedade, onde, por diversas vezes não 
consegui focar nos meus estudos, o que dificultou a minha defesa no período estipulado, fiz 
todas as disciplinas e consegui qualificar. Estou fazendo acompanhamento psicológico  e 
minha psicóloga me aconselhou fazer o trancamento até o meu quadro se estabilizar, para 
que eu consiga o meu tão esperado e sonhado mestrado. Acredito que tudo vai dar certo e que 
o importante é não desistir. 

 
 
3.7) Homologadas as inscrições de alunos especiais nas seguintes disciplinas: 
DIP-005 - Concepções e práticas reflexivas em Educação: 

- Alan Roberto da Silva  
- André Cristovão Sousa  
- André Ricardo Barros Marques 
- Denise Monteiro de Camargo 
- Fábio Darcie Machado 
- Isabella Natal 

 
MPE-002 - Fundamentos teórico-metodológicos em Educação 

- Andrea Aparecida de Oliveira Mirandola 
- Bruno Domingos de Souza 
- Éder Martins 
- Erika Luciane Moretto Pedrazzi 
- Paulo Henrique Panelli  
- Robson Gimenes  
- Ronaldo Peres 

 
MPE-003 – Hist. do Ens. e da Pesq. Educ. na Área de Ciências 

- Alan Roberto da Silva 
- Fábio Darcie Machado 
- Flávia Andréa Lisboa Mota  
- João Pedro Fermino Gutierrez 
- Patricia Aparecida Santos de Oliveira  
- Rosilene Braga Rugene 
- Sandra Regina Ferreira Esteves 

 
 
3.8) Homologação de pedido de ajuda a pesquisador para participação em evento: 
- Dijnane Fernanda Vedovatto Machado para participar no Colóquio internacional 
em Educação: Questões atuais e futuras da formação e da profissão docente, a ser 
realizada entre 30 de abril e 01 de maio de 2020, em Montreal, Quebec, Canadá, com 
apresentação de trabalho, intitulado “Formação de professor associado nos estágios 
supervisionados: uma questão política, pedagógica e profissional”. (Evento 
internacional R$ 600,00): não realizada 
 
 
 
 



 
3.9) Disciplina: MPE-007 - A educação das relações étnico-raciais na escola: foco nas 
Ciências Naturais. Sugestão: código (DIP) e ampliação do foco da disciplina para 
“Ciências Naturais e Matemática”: não realizada 
 
3.10) Análise de (re)credenciamento e descredenciamento docentes: comissão 
formada pelas profas.: Cleonice, Isadora e Renata na CPG de 18/11/2019: não 
realizada. 


