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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-
se por videoconferência através do aplicativo Google Meet, a Comissão Colegiada do
Programa de Pós-graduação em Educação, sob a presidência da professora Rosane Carneiro
Sarturi, coordenadora pro tempore. Estavam presentes: Doris Pires Vargas Bolzan,
coordenadora da Linha de Pesquisa 1; 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; Marina Ramos de
Carvalho do Nascimento, representante dos discentes da LP2; Graziele Martins da Silva
Fernandes, representante discente da LP3; as convidadas professora Leandra Boer Possa e a
servidora Liliane Gontan Timm Della Méa e Alécio Romero Gonçalves, Secretário. As
conselheiras Liliana Soares Ferreira, representante da Linha de Pesquisa 2; Adriana Moreira
da Rocha Veiga, coordenadora substituta pro tempore, Maiara Luisa Klein, representante dos
discentes da LP1 justificaram suas ausências. 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. Pauta única - Edital de seleção
de ingresso (mestrado e doutorado) e Cotas para Pós-graduação. A presidenta Rosane
Carneiro Sarturi informa que estão presentes a servidora Liliane Gontan Timm Della Méa,
que está trabalhando em conjunto na elaboração dos editais de seleção, e a professora
Leandra Boer Possa, que compôs o Grupo de Trabalho (GT) que discutiu a implementação
das cotas nos Programas de Pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Na
sequência, a professora Leandra Boer Possa foi convidada a esclarecer as dúvidas referentes à
política de cotas na UFSM. A professora esclarece que em 2019 foi criado o GT para discutir
as políticas afirmativas na pós-graduação. Em que, a política aprovada consiste em um
mínimo de 20%, já estabelecidos em lei utilizados em outros processos, destinados a povos
originários, pretos, pardos e indígenas, e para pessoas com deficiência. Para os primeiros são
destinados no mínimo 12% das vagas e para os segundos ficam reservados 8%. Além de uma
flexibilização que permite aos programas de pós-graduação a reserva de até 50% das vagas
destinadas às cotas, as quais podem ser estabelecidas como política interna dos programas.
Os programas de pós-graduação têm até 2024 para adotar a política de cotas de pelo menos
20% e elaborar sua política interna. A Comissão Colegiada definiu que o PPGE seguirá as
normativas da Resolução Nº 68/2021, que “Dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas e
inclusão nos Programas de Pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria”;
adotando para a seleção do segundo semestre letivo dos Cursos de Mestrado e Doutorado o
mínimo de 20%, estabelecidos na referida resolução, e até 2024 estabelecerá a política interna
que prevê a possibilidade de até 50% de vagas destinadas às cotas. Para a oferta das cotas, a
Comissão Colegiada definiu que os editais deverão apresentar a inscrição por linha de
pesquisa com indicação do docente, mas a oferta do número de vagas será referente à
totalidade das vagas de cada curso. Dessa forma, o processo de análise e avaliação dos
candidatos será organizado em cinco grupos, quatro para representar a distribuição das linhas
de pesquisa e um quinto destinado a avaliação das inscrições do grupo inscrito para as vagas
estipuladas para as cotas. Observa-se que de acordo com a resolução será possível remanejar
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as vagas entre os dois grandes grupos, para garantir que não fiquem vagas ociosas. A
Comissão Colegiada definiu ainda que: i) dado o prazo de apenas quatorze dias para seleção,
não haverá prova como instrumento avaliativo para o Curso de Mestrado; ii) a avaliação se
dará em duas etapas, na primeira sobre os documentos e anteprojeto, a segunda etapa,
constitui-se da análise do currículo lattes e a entrevista. Esta será por videoconferência. iii) a
professora Rosane Carneiro Sarturi, em conjunto com a servidora Liliane Gontan Timm Della
Méa irão fazer os ajustes necessários nos editais, para adequação ao modelo sugerido pela
PRPGP e encaminhar para os membros da Comissão Colegiada para correções, para que na
sexta-feira (vinte e sete de maio) os editais sejam encaminhados via Pen-Sie. Por fim, a
professora Doris Pires Vargas Bolzan pediu a palavra, e comunicou à comissão que, por
motivos pessoais, estará afastada da UFSM no período da seleção para o Cursos de Mestrado
e Doutorado de 2022. Dessa forma, solicita que outro colega, seja representante da Linha de
Pesquisa 1, nas reuniões da Comissão Colegiada durante o processo, juntamente com a
professora Helenise Sangoi Antunes, que também representa a linha. A Comissão Colegiada
aprovou a solicitação. 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, 23 de maio de 2022.
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ALÉCIO ROMERO GONÇALVES (Secretário(a) Administrativo(a))

05.10.03.00.1.0 - SECRETARIA CURSO-PROGRAMA PG em EDUCAÇÃO - SCPPGE

25/05/2022 15:06:48

ROSANE CARNEIRO SARTURI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.10.03.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA PG EM EDUCAÇÃO - PPGE

25/05/2022 15:15:05

FABIANE ROMANO DE SOUZA BRIDI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.24.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - DEDE

25/05/2022 15:20:29

MARCELO DE ANDRADE PEREIRA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.22.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - DFUE

25/05/2022 15:24:19

MARINA RAMOS DE CARVALHO DO NASCIMENTO (Aluno de Pós-Graduação)

05.10.03.01.0.0 - PG Educação - Mestrado - 42002010001M5

25/05/2022 15:38:20

ELIANA DA COSTA PEREIRA DE MENEZES (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.24.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - DEDE

25/05/2022 16:01:45

LUTIERE DALLA VALLE (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN

25/05/2022 16:09:19

DORIS PIRES VARGAS BOLZAN (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN

25/05/2022 19:10:54

HELENISE SANGOI ANTUNES (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN

25/05/2022 20:53:15

GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES (Aluno de Pós-Graduação)

05.10.03.01.0.0 - PG Educação - Mestrado - 42002010001M5

25/05/2022 21:09:34

NARA VIEIRA RAMOS (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.22.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - DFUE

26/05/2022 10:23:01
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