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ATA DA 195ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
COLEGIADA DO PPGE

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se
presencialmente, na sala 3172, do prédio 16, no Centro de Educação, 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; Liliana Soares Ferreira, representante 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
Helenise Sangoi Antunes, representante da Linha de Pesquisa 1; Nara Vieira Ramos,
coordenadora da Linha de Pesquisa 2; e Adriana Moreira da Rocha Veiga, coordenadora
substituta pro tempore, 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. Item 1. Aprovação da
Pauta e aprovação da ata da reunião 194ª. Ata da reunião 194ª foi homologada. A pauta
da reunião foi aprovada com as seguintes inclusões: Planos de docência orientada de Paula
Xavier Scremin (201970076), LP3; Ronise Venturini Medeiros (202170399), LP3; Lidiene
Jaqueline de Souza Costa Marchesan (202170384), LP3; Julinho da Silva (202170412), LP3.
E o ponto de pauta 12, referente à solicitação discente de criação de uma comissão de ética. E
ponto aprovação da ata do grupo de trabalho de consulta pública para coordenador(a) do
PPGE. E o comunicado de substituição de representante discente na Comissão Colegiada.
Item 2. Aprovação de Relatórios/Planos Docência Orientada. Os planos de Docência
Orientada I das seguintes discentes foram aprovados: Adineia Araujo da Silva (202170176),
LP4; Márcia Silveira Cassol (202170445), LP4. Os planos de Docência Orientada II das
seguintes discentes foram aprovados: Estefani Baptistella (202070559), LP2; Mariana
Jardim de Moraes (202170421), LP1. Os planos de Docência Orientada III das(os) seguintes
discentes foram aprovados: Daffny Cristina Molina Lemes (202170045), LP4; Jade da Rosa
Schneider (202170373), LP4; Ronise Venturini Medeiros (202170399), LP3; Crystian Danny
da Silva Castro (202170044), LP4. Os planos de Docência Orientada IV das seguintes
discentes foram aprovados: Rejane Zanini (202170398), LP1; Clarissa Medianeira Caxambú
da Rosa de Souza (202070436), LP3. O plano de Docência Orientada I de Marília Henn
Dutra (202070667), LP2, foi aprovado com ressalvas, a Comissão Colegiada solicita o ajuste
do formulário, que foi entregue na versão desatualizada. O plano de Docência Orientada III
de Paula Xavier Scremin (201970076), LP3, a Comissão Colegiada solicita que volte para o
ajuste do formulário, que foi entregue na versão desatualizada e complementação do plano.
Também, é necessário especificar o cronograma de trabalho. Os planos de Docência
Orientada IV das seguintes discentes foram aprovados com ressalvas: Lisiane Pappis
(202170385), LP1; Maiara Luisa Klein (202070457), LP1; a Comissão Colegiada solicita o
ajuste do formulário, que foi entregue na versão desatualizada. O plano de Docência
Orientada I de Felipe Costa da Silva (202170183), LP1, a Comissão Colegiada solicita que
volte para complementação, pois são necessários o plano de atividades, o cronograma e
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indicar quais unidades o estudante irá trabalhar. O plano de Docência Orientada I de Maria
Luiza Posser Tonetto (202070677), LP2, a Comissão Colegiada solicita que volte para
complementação, pois são necessários o plano de atividades e o cronograma de trabalho. O
plano de Docência Orientada II de Sabrina Copetti da Costa (202170427), LP1, a Comissão
Colegiada solicita que volte para complementação, pois são necessários o plano de
atividades e o cronograma de trabalho. O plano de Docência Orientada II de Hélio Xavier
Guimarães Valentim (202070600), LP4, a Comissão Colegiada solicita que volte para
complementação, pois é necessário indicar quais as aulas que o estudante estará frente à
turma e ajustar o período da realização da docência, pois não está de acordo com os dias
apresentados no cronograma. Os planos de Docência Orientada II de Lidiene Jaqueline de
Souza Costa Marchesan (202170384), LP3, e Julinho da Silva (202170412), LP3, são
referentes à mesma disciplina. Dessa forma, a Comissão Colegiada solicita que volte para
complementação, é necessário que os planos especifiquem quais as datas que cada estudante
estará responsável pela turma. Foi avaliada a situação da disciplina de Docência Orientada da
discente Karen Tolentino de Pires (201870360), LP4. O orientador, Professor Marcelo de
Andrade Pereira, comunicou o atraso da discente na entrega do plano e relatório de docência
e explicou a situação. A Comissão Colegiada solicita que a discente entregue, o mais breve
possível, a documentação completa, plano e relatório, à secretaria do PPGE para ser
encaminhado para próxima reunião colegiada. Os relatórios de Docência Orientada I de
Mariana Jardim de Moraes (202170421), LP1, e III de Caroline Foggiato Ferreira
(202070433), LP2, foram aprovados com ressalvas, a Comissão Colegiada solicita o ajuste
do formulário entregue na versão desatualizada. O relatório de Docência Orientada de
Clarrisa Medianeira Caxambú da Rosa de Souza (202070436), LP3, entregue na 164ª
reunião, estava aguardando complementação da reflexão crítica, a qual foi encaminhada e
aprovada. Item 3. Aprovação de Publicação Científica. A publicação do capítulo de livro
de Karen Tolentino de Pires (201870360), LP4, foi aprovada. A publicação do artigo em
revista de Lidiene Jaqueline de Souza Costa Marchesan (202170384), LP3, não preencheu os
requisitos de aprovação, pois no qualis de meio termo a revista é avaliada em B1, quando
deveria ser entre A1 e A4, em acordo com o qualis provisório, conforme decisão da reunião
do Colegiado em fevereiro de 2022. As publicações dos artigos em revista de Geovane Rafael
Theisen (201970065), LP3, e Letícia de Lima Borges (202070455), LP3, encaminhados para
avaliação na 194ª reunião da Comissão Colegiada, estavam à espera da complementação dos
ofícios, os quais foram entregues e aprovados nesta reunião. Item 4. Solicitação de
prorrogação de prazo de defesa. Solicitação de prorrogação de prazo por três meses para
defesa final de tese de Fernanda Gall Centa (201870550), LP1, foi aprovada. A solicitação
de prorrogação de prazo por trinta dias da defesa de qualificação de dissertação de Rafaela
Hesse (202070486), LP2, foi aprovada, ressalta-se que esta prorrogação não implica em
aumento de prazo para defesa final. Item 5. Solicitação de coorientação. Solicitação de
coorientação de Ketlin Elís Perske (202070454), LP2, pela professora Maria de Lourdes
Pinto de Almeida, professora da Universidade de Oeste de Santa Catarina (UNOESC) foi
aprovada. Item 6. Relatório de pós-doutoramento de Antônio Carlos Minussi Righes
supervisionado pela Professora Rosane Carneiro Sarturi. Relatório final de
pós-doutoramento aprovado. Item 7. Edital de seleção de ingresso (mestrado e
doutorado). A presidenta da Comissão Colegiada apresentou o cronograma para seleção de
ingresso (mestrado e doutorado) para o segundo semestre de 2022 encaminhado pela
Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e o esboço do edital. Dessa forma, a Comissão
Colegiada definiu que seja encaminhado para as linhas de pesquisa realizarem as devidas
discussões. Item 8. Cotas para Pós-graduação. A presidenta da Comissão Colegiada



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria

Programa de Pós-graduação em Educação

comunicou que é necessário definir as cotas que devem constar no edital de seleção. Dessa
forma, a Comissão Colegiada definiu que seja encaminhado para as linhas discutirem e
definirem os percentuais que serão ofertados. Item 9. Solicitações de auxílio financeiro. A
presidenta da Comissão Colegiada apresentou a planilha de previsão das solicitações de
auxílio financeiro de discente e docentes. A planilha foi aprovada. Item 10. Ato normativo
elaborado revisado pela Comissão referente à Disciplina Docência Orientada. A
conselheira professora Doris Pires Vargas Bolzan, representante da Comissão de revisão dos
atos normativos, comunicou que obteve retorno apenas das representantes discentes do
colegiado, sobre o ato normativo que delibera acerca da disciplina de Docência Orientada, e
está aguardando que as linhas de pesquisa façam as devidas correções e sugestões, e assim
encaminhar para aprovação da Comissão Colegiada. Item 11. Agressão à acadêmico do
PPGE. A Comissão Colegiada debateu sobre o ato de violência sofrido por acadêmico do
PPGE por motivações de discriminação e intolerância. A Comissão Colegiada sugere a
organização de seminários e que as linhas de pesquisa tragam propostas nesse sentido. Item
12. Comissão de ética. As conselheiras discentes solicitaram a Comissão Colegiada a criação
de uma comissão de ética para discutir e debater as questões de violência, discriminação e
intolerância dentro da universidade. A Comissão Colegiada informa que a criação de
comissões foram suspensas e foram substituídas por grupos de trabalhos. Dessa forma, a
Comissão sugere a criação de um grupo de trabalho no intuito de elaborar projetos de
extensão e seminários em parceria com docentes. Item 13. Aprovação da ata do grupo de
trabalho de consulta pública para coordenador(a) do PPGE. A ata do grupo de trabalho
foi apresentada pelo secretário do PPGE, membro do grupo, Alécio Romero Gonçalves em
que comunica que foram um total de 117 votos, constituídos de 8 brancos, 2 nulos, e 107 para
Chapa única constituída pela professora Rosane Carneiro Sarturi, como coordenadora, e a
professora Fabiane Romano de Souza Bridi, como coordenadora substituta. A Comissão
Colegiada homologa o resultado da ata do grupo de trabalho e encaminha esta ata para a
Direção do Centro. Item 14. Comunicações. As conselheiras discentes comunicam a troca de
representante discente da LP4 - sai Ana Carla Simonetti Rossato Tomazi e entra Marcela
Bautista Nuñez. 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, 09 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

19/05/2022 16:27:22

ROSANE CARNEIRO SARTURI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.10.03.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA PG EM EDUCAÇÃO - PPGE

19/05/2022 16:32:23

MARCELO DE ANDRADE PEREIRA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.22.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - DFUE

19/05/2022 16:32:39

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

05.10.03.01.0.0 - PG Educação - Mestrado - 42002010001M5

19/05/2022 16:33:19

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

05.24.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - DEDE

19/05/2022 16:42:12

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

05.10.03.01.0.0 - PG Educação - Mestrado - 42002010001M5

19/05/2022 16:42:13

FABIANE ROMANO DE SOUZA BRIDI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.24.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - DEDE

19/05/2022 16:46:48

ANA CARLA SIMONETTI ROSSATO TOMAZI (Aluno de Pós-Graduação)

05.10.03.08.0.0 - PG Educação - Doutorado - 42002010001D6

19/05/2022 16:49:35

MAIARA LUISA KLEIN (Aluno de Pós-Graduação)

05.10.03.08.0.0 - PG Educação - Doutorado - 42002010001D6

20/05/2022 13:04:14

DORIS PIRES VARGAS BOLZAN (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN

20/05/2022 13:44:37

LUTIERE DALLA VALLE (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN

20/05/2022 13:44:56

LILIANA SOARES FERREIRA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

05.22.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - DFUE

20/05/2022 14:10:39
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