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Programa de Pós-graduação em Educação

ATA DA 190ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
COLEGIADA DO PPGE

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, por 
videoconferência através do aplicativo Google Meet, sala virtual https://meet.google.com/imz-
ihfk-mhh reuniu-se a Comissão Colegiada do Programa de Pós-graduação em Educação sob a 
presidência da professora Rosane Carneiro Sarturi, coordenadora pro tempore. Estavam 
presentes: Rosane Carneiro Sarturi coordenadora pro tempore; Helenise Sangoi Antunes, 
representante da Linha de Pesquisa 1; Nara Vieira Ramos, coordenadora da Linha de Pesquisa 
2; Fabiane Romano de Souza Bridi, coordenadora da Linha de Pesquisa 3; Eliana da Costa 
Pereira de Menezes, representante da Linha de Pesquisa 3; Marcelo de Andrade Pereira, 
coordenador da Linha de Pesquisa 4; Lutiere Dalla Valle, representante da Linha de Pesquisa 
4; Maiara Luisa Klein, representante dos discentes da LP1; Marina Ramos de Carvalho do 
Nascimento, representante dos discentes da LP2; Graziele Martins da Silva Fernandes, 
representante discente da LP3; Ana Carla Simonetti Rossato Tomazi, representante dos 
discentes da LP4 e Alécio Romero Gonçalves, Secretário. As conselheiras Adriana Moreira 
da Rocha Veiga, coordenadora substituta, Doris Pires Vargas Bolzan, coordenadora da Linha 
de Pesquisa 1 justificaram suas ausências, a Professora Liliana Soares Ferreira, representante 
da Linha de Pesquisa 2, como não recebeu o e-mail convite para a 190ª Reunião Ordinária 
justificou sua ausência. Dando início à sessão, a professora Rosane Carneiro Sarturi deu as 
boas-vindas a todos os presentes, desejou pleno êxito nos trabalhos realizados e procedeu à 
leitura dos processos no expediente. Item 1. Aprovação da Pauta. Foi solicitada e aprovada 
a inclusão dos seguintes pontos de pauta: a posse da nova representante docente da LP1; 
solicitação de coorientador da discente Luciane Inês Kolling da LP4; deliberação dos novos 
seminários da LP1 para oferta 1/2022; aprovação da comissão de consulta para coordenação; 
posição das linhas de pesquisa referente a possibilidade de docência orientada na modalidade 
EAD e possibilidade do mesmo plano de ensino ser apresentado por dois ou mais discentes; e 
em comunicações e assuntos gerais, acrescenta-se a proposta de organização de publicação 
pela LP3, PROLAC e VI Seminários Integrador. Item 2. Posse da nova representante 
docente da LP1. A professora Rosane Carneiro Sarturi, dentro de suas atribuições de 
presidente da Comissão Colegiada, concedeu posse a professora Helenise Sangoi Antunes, 
nova representante da Linha de Pesquisa 1. Item 3. Aprovação de planos/relatórios de 
docência orientada. Plano de docência orientada III de Camila Porto Giacomelli (LP1) 
aprovado com ressalvas, ficou definido pela Comissão Colegiada que a discente deve corrigir 
o cálculo das horas da docência; Relatório de docência orientada IV de Simone da Rosa 
Messina Gomez (LP2) aprovado. 4. Aprovação de Publicação Científica.  Capítulo de livro
de Ana Paula Pastorio (LP2) aprovado; capítulo de livro de Caroline Foggiato Ferreira (LP2) 
aprovado; Artigo em revista de Oneide Alessandro Silva dos Santos (LP4) aprovado; artigo 
em revista de Valéria Pereira Minussi (LP2) aprovado; artigo em revista de Taciana Uecker 
(LP3) aprovado. 5. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa. As solicitações de 
prorrogação de prazo de qualificação de tese em quatro meses para os discentes: Eliziane 
Tainá Lunardi Ribeiro (LP3), Martiéli de Souza Rodrigues (LP3), Paula Xavier Scremin 
(LP3), Taciana Uecker (LP3) foram aprovadas; Solicitação de prorrogação de prazo para 
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defesa final de tese para dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois da discente Magda 
Schmidt (LP2) foi aprovada. 6. Relatório de Estágio Pós-doutoral. Relatório de Maria Rita 
Py Dutra foi aprovado. 7. Memorando Circular 005/2021 - Vagas de Reconhecimento de 
diploma obtido no exterior para 2022. Ficou definido pela Comissão Colegiada a oferta de 
dez vagas. 8.Aprovação do ad referendum para criação da disciplina de Seminário 
Especial com Antônio Nóvoa. Aprovado. 9. Aprovação de nomes para banca do 
concurso de professor visitante estrangeiro. Ficou definido pela Comissão Colegiada para 
compor a banca os seguintes nomes: coordenação professora Rosane Carneiro Sarturi, Linha 
de Pesquisa 1, a professora Valeska Maria Fortes De Oliveira, Linha de Pesquisa 2, a 
professora Mariglei Severo Maraschin, Linha de Pesquisa 3, a professora Fabiane Adela 
Tonetto Costas, e para Linha de Pesquisa 4, o professor Marcelo de Andrade Pereira. 10.
Solicitação de coorientador. A solicitação de coorientação da discente Luciane Inês Kolling
(LP4) pela Professora Aruna Noal Correa foi aprovada. 11. Deliberação de novos 
seminários LP1 para oferta 1/2022. Os seminários Docência ensino e aprendizagem da 
matemática na educação básica, Inovação educacional: possibilidades no espaço escolar; e 
Humberto Maturana, biologia-cultural e educação a democracia como uma obra de arte, 
foram aprovados. 12. Aprovação Comissão de consulta para coordenação. Ficou definido 
pela Comissão Colegiada para compor a comissão de consulta os seguintes nomes: professora 
Sueli Salva, Professora Márcia Lise Lunardi Lazzarin, Professor Lutiere Dalla Valle, Discente 
Denise da Cruz, discente Leonardo Avelhaneda Hendges e o Secretário Alécio Romero 
Gonçalves. 13.Deliberação acerca da realização de docência orientada na modalidade 
EAD e da utilização de mesmo plano de docência por dois ou mais discentes sob mesma 
orientação. A discussão da docência orientada nos cursos de modalidade a distância (EAD) 
surgiu devido solicitação do acadêmico Anthony Scapin Eichner, que solicitou a docência 
orientada na disciplina de Sociologia da Educação I e II, do curso EAD de Pedagogia,
ministrada sob orientação da Professora Liliana Soares Ferreira. A partir da discussão gerada, 
a Comissão Colegiada entende que o ato normativo do Programa de Pós-graduação em 
Educação (PPGE) e as normativas da Universidade Federal de Santa Maria se omitem quanto 
a realização de docência orientada nos cursos EAD; cabe a diferença entre cursos oferecidos 
em REDE na atividade remota e cursos oferecidos na modalidade EAD. Considerando a 
omissão dessa possiblidade a Comissão Colegiada decide aprovar os planos de docência do 
discente Anthony Scapin Eichner, recomendando que não será aceita mais nenhuma 
solicitação nessa modalidade até que seja revisto o ato normativo do PPGE que trata do 
assunto. Quanto ao mesmo plano de docência por dois ou mais discentes sob mesma 
orientação, a Comissão Colegiada definiu que cada discente deve ter o próprio plano de 
docência. Desta forma, o acadêmico Antony Scapin Eichner necessita complementar os 
Planos de Docência orientada apresentados, posto que os dois estão exatamente iguais, 
diferem apenas no nome da disciplina, a complementação deve ser realizada mediante a 
entrega do Plano de Atividades detalhadas no qual constem os conteúdos trabalhados em cada 
disciplina e a atuação específica do acadêmico. 14. Comunicações e Assuntos Gerais.
Disciplinas de tópicos especiais: algumas dúvidas foram explicadas, tendo como principal 
ponto esclarecido a não possibilidade de usar o certificado para duas disciplinas; e-mail de 
solicitação de dados das produções de docentes; cadastro e atualização de projetos:
relembrando que foi encaminhado para todos os docentes um e-mail solicitando informações 
complementares que precisam ser respondidas e a necessidade de manter o lattes atualizado, 
no intuito de sanar as inconsistências no relatório Sucupira; proposta de organização de 
publicação LP3: alternativa de construir ou organizar um espécie de catálogo com as
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publicações efetuadas na linha nos últimos dez anos, a partir dos resumos das dissertações e 
teses, o que foi considerado interessante para outro momento,  mantendo-se a proposta do e-
book com prazo até maio de 2022; PROLAC: a professora Rosane explicou que o programa
de formação de professores de educação superior para América Latina e Caribe está se
articulando para funcionamento, lembrando que o PPGE ofertou na última edição quatorze 
vagas para o Curso de Doutorado sem bolsa, e que nessa próxima edição também será 
ofertado vagas para o Curso de Mestrado, alertando para a necessidade de estarmos atentos a 
abertura de novas vagas. Não havendo mais manifestações a presidenta em exercício Rosane 
Carneiro Sarturi agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Alécio Romero Gonçalves, secretário, lavrei a presente ata, que vai 
assinada por mim, pela senhora presidenta em exercício e pelos demais participantes da 
reunião. Santa Maria, 13 de dezembro de 2021.






