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Aos onze dias do mês de julho 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 coordenadora substituta professora
Fabiane Romano de Souza Bridi. Estavam presentes: Doris Pires Vargas Bolzan,
coordenadora da Linha de Pesquisa 1; Helenise Sangoi Antunes, representante da Linha de
Pesquisa 1; Elisete Medianeira Tomazetti, coordenadora da Linha de Pesquisa 2; Liliana
Soares Ferreira, representante da Linha de Pesquisa 2; Eliana da Costa Pereira de Menezes,
coordenadora da Linha de Pesquisa 3; Márcia Lise Lunardi Lazzarin, 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; Marcela Bautista
Nuñez, representante dos discentes da LP4 e Alécio Romero Gonçalves, Secretário. A
conselheira Rosane Carneiro Sarturi, coordenadora, justificou sua ausência. Dando início à
Sessão, a professora Fabiane Romano de Souza Bridi deu as boas-vindas a todos os presentes,
desejou pleno êxito nos trabalhos realizados e procedeu à leitura dos processos no expediente.
A sessão foi aberta pela coordenadora substituta que deu posse à nova conselheira professora
Elisete Medianeira Tomazetti como coordenadora da LP2. Após a posse, a presidenta
comunica que precisará se ausentar às dez horas para participar da reunião do conselho do
Centro, após este horário, a professora Doris Pires Vargas Bolzan assumirá a presidência e
conduzirá o restante da reunião, por ser a membro mais antiga que está no colegiado. Item 1.
Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada com as seguintes inclusões: solicitação de
prorrogação de prazo de defesa dos discentes Valéria Pereira Minussi (201770192); Rodrigo
Roratto (201870540); Marcius Minervini Fuchs (201870042); plano e relatório de docência
orientada da discente Daniela da Silva dos Santos (202170364); e a solicitação de pós-
doutoramento de Marcos Britto Corrêa. Item 2. Seleção Mestrado e Doutorado 2º/2022. A
servidora Liliane Gontan Timm Della Méa foi convidada para participar da reunião com o
objetivo de compartilhar informações referentes ao processo seletivo para o ingresso no
Mestrado e Doutorado – 2022, uma vez que ela compõe o Grupo de Trabalho responsável
pela seleção interna e está participando ativamente na organização do processo seletivo. A
servidora Liliane Gontan Timm Della Méa relembra que a novidade no processo seletivo
deste ano é a oferta de reserva de vagas para alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas
e alunos com deficiências. Dessa forma, foram criados cinco drives, uma para cada linha de
pesquisa e um quinto destinado à reserva de vagas. Em todos os drives estão disponíveis o
cronograma, os editais da seleção e será alocada toda a documentação dos candidatos nas
linhas correspondentes à inscrição. Item3. Alocação dos Televisores adquiridos pelo PPGE.
A presidenta Fabiane Romano de Souza Bridi comunica que o PPGE adquiriu quatro
televisores e quatro notebooks. Destes dois televisores e dois notebooks foram
disponibilizados para a sala de aula cinza (3270) e a sala de aula azul (3272), que estavam
sem projetores e necessitavam de equipamentos. Os dois televisores e notebooks restantes
ficariam disponíveis para as linhas de pesquisa. Dessa forma, ficaria a cargo da Comissão
decidir como alocar os equipamentos dentre as quatro salas de linhas. A Comissão Colegiada



optou por sortear os equipamentos para equipar duas das quatro salas das linhas. Foi utilizado
o site https://www.4devs.com.br/sorteador para realização do sorteio. As salas da LP2 e LP3
foram sorteadas e receberão os equipamentos. As demais salas das linhas de pesquisa serão
contempladas com esses materiais assim que o PPGE receba recursos. Item 4. Aula
inaugural - proposta da professora Elena Maria Mallmann. A presidenta Fabiane
Romano de Souza Bridi informa que a coordenação recebeu e-mail da professora Elena
Maria Mallmann, propondo a realização da aula inaugural do PPGE, no segundo semestre de
2022. Tal ação estaria em articulação com o projeto de ensino "Tecnologias Educacionais em
Rede (TER) e Recursos Educacionais Abertos (REA) na Formação de Professores: acervo de
materiais digitais do ADE" que foi contemplado pelo Edital N. 018/2022 –
UFSM/PROGRAD/FIEn. Uma das ações do projeto envolve a realização de um Seminário
que prevendo a participação do Professor Luiz Fernandes Dourado, pesquisador na área de
políticas públicas, gestão e avaliação da educação básica. Nesse sentido, sugere-se, convidar
o professor para a aula inaugural do segundo semestre letivo de 2022, com o tema: Política de
formação de professores, especialmente a partir das diretrizes curriculares nacionais de 2019.
A Comissão Colegiada é favorável ao convite. Item 5. Representante para Coordenação
do PPGE no período de 30/07 a 03/08. A coordenadora em exercício Fabiane Romano de
Souza Bridi informa que no período de 31/07 a 03/08 terá afastamento das funções para
participar da reunião ordinária do Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-
graduação em Educação (FORPREd) da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa
em Educação (ANPEd), que será realizada nos dias 01 e 02 de agosto de 2022 (segunda e
terça-feira), na Universidade de Brasília – UnB, tendo em vista que a coordenadora está em
período de férias, será necessário que o membro mais antigo do curso que compõe atualmente
a Comissão Colegiada assuma a coordenação, pelo período informado. A professora Doris
Pires Vargas Bolzan é a membra decana, porém estará ausente no mesmo período. Dessa
forma, passa-se a incumbência de coordenar as atividades à segunda membra, professora
Elisete Medianeira Tomazetti. Fica estabelecido que, no período de 31/07 a 03/08, a
professora Elisete Medianeira Tomazetti será a substituta da coordenação do Programa. Item
6. Designação de comissão para reconhecimento de diploma de Doutorado Plataforma
Carolina Bori. A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa solicitou os nomes para compor a
Comissão de Reconhecimento de Diploma aberto na plataforma Carolina Bori conforme as
vagas oferecidas pelo programa no Edital 001/2022 - PRPGP. Ficou estabelecido os nomes
dos seguintes professores: Ana Cláudia de Oliveira Pavão (1564047) - presidenta; Doris Pires
Vargas Bolzan (351995) - titular; Marcelo de Andrade Pereira (1611777) - titular; Sueli Salva
(1696989) - suplente. Item 7. Solicitação de Pós-doutoramento: solicitação de Denise
Santos da Cruz de estágio pós-doutoral com a supervisão da professora Adriana Moreira da
Rocha Veiga. Aprovado. Solicitação de Marcos Britto Corrêa supervisionado pela professora
Liliana Soares Ferreira. Aprovado. Item 8. Solicitação de coorientação. Maiara Luisa
Klein (202070457), LP1, orientanda da professora Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes,
solicita coorientação pela professora Dra Halana Garcez Browsky, do Departamento de
Práticas Educacionais da UFRN. Aprovada. Item 9. Aprovação de Planos Docência
Orientada. A correção e esclarecimentos solicitados na 197º Reunião referente ao plano de
docência de Aline C. Hernandes Grzibowski (202070424), LP1, foi apresentado à Comissão,
plano aprovado. Plano de docência orientada de Ticiane Arruda da Silva (201970083), LP2,
está com a aprovação condicionada à justificativa do orientador sobre a razão do
encaminhamento do plano posterior ao prazo de encaminhamento previsto na regulação atual,
uma vez que para realizar tal atividade é necessária a aprovação do plano de trabalho pela
Comissão Colegiada até a segunda reunião do semestre em que a atividade será realizada. A
comissão destaca, ainda, que o documento está sem assinatura do departamento, sendo
necessária a sua inclusão. O plano de docência orientada da discente Ana Paula Rodrigues
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Machado (202170084), LP3, foi aprovado com ressalvas, a comissão solicita a
complementação das informações com a inclusão do cronograma de trabalho. Apesar do
plano ser encaminhado fora de prazo, a orientadora professora Ana Cláudia Oliveira Pavão
justificou o atraso do encaminhamento por e-mail e pela linha de pesquisa, o que foi aceito
pela Comissão Colegiada. Item 10. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa. Com
relação às prorrogações de prazo, a comissão destaca que as defesas em atraso têm,
impreterivelmente, que serem realizadas até o dia 31 de dezembro de 2022, ressalta-se que a
abertura do processo de defesa via PEN/SIE deve ser realizada com, ao menos, vinte dias de
antecedência. Dessa forma, os processos devem ser abertos, no máximo, no mês de novembro
de 2022. A Comissão Colegiada levanta a importância de retomar a solicitação do
cronograma de trabalho para as solicitações de prorrogação de prazo, tendo em vista que era
solicitado em momentos anteriores e passou a não ser exigido mais. A solicitação de
prorrogação do prazo de defesa final da discente Valéria Pereira Minussi (201770192), LP2,
foi aprovada, tendo a solicitante até 31 de dezembro de 2022 para efetivar a defesa final. A
solicitação de prorrogação do prazo de defesa final da discente Thanize Bortolini Scalabrin
(201870146), LP1, foi aprovada, tendo a solicitante até 31 de dezembro de 2022 para
efetivar a defesa final. A solicitação de prorrogação do prazo de defesa final do discente
Rodrigo Roratto (201870540), LP1, foi aprovada, tendo o solicitante até 31 de dezembro de
2022 para efetivar a defesa final. A solicitação de prorrogação do prazo de defesa final do
discente Marcius Minervini Fuchs (201870042), LP2, foi aprovada, tendo o solicitante até
31 de dezembro de 2022 para efetivar a defesa final. A solicitação de prorrogação do prazo
de defesa final da discente Rosiclei Aparecida Cavichioli Lauermann (201870187), LP2, foi
aprovada, tendo a solicitante até 31 de dezembro de 2022 para efetivar a defesa final. A
solicitação de prorrogação do prazo de defesa final da discente Dulcineia Libraga Papalia de
Toni (201870127), LP2, foi aprovada, tendo a solicitante até 31 de dezembro de 2022 para
efetivar a defesa final. A solicitação de prorrogação do prazo de defesa final da discente
Gabriela Fontana Gabbi (201870147), LP1, foi aprovada, tendo a solicitante até 31 de
dezembro de 2022 para efetivar a defesa final. A solicitação de prorrogação do prazo de
defesa final do discente Marcelo Jose Hanauer (201870044), LP1, foi aprovada, tendo o
solicitante até 31 de dezembro de 2022 para efetivar a defesa final. A solicitação de
prorrogação do prazo de defesa final da discente Juliane Ilha Marafiga (202070622), LP2, foi
aprovada, tendo a solicitante até 31 de dezembro de 2022 para efetivar a defesa final. A
solicitação de prorrogação do prazo de defesa final da discente Maria Luiza Posser Tonetto
(202070677), LP2, foi aprovada, tendo a solicitante até 31 de dezembro de 2022 para
efetivar a defesa final. 11. Oferta de disciplinas. Oferta para o segundo semestre letivo de
2022 da LP1 e LP3 foram aprovados. Quanto às ofertas da LP2 e LP4, ficou estabelecido
que serão encaminhadas até dia 15 de julho de 2022 para secretaria do PPGE. Item 12.
Comunicações. Comissão Especial com a finalidade específica de analisar o diploma do
candidato estrangeiro Geo Saura. O secretário Alécio Romero Gonçalves comunica que a
PRPGP liberou a Comissão Especial para analisar o diploma do candidato estrangeiro
aprovado Geo Saura. Após avaliação, a Comissão Especial deve encaminhar para a secretaria
do PPGE o parecer assinado para ser anexado ao processo. Não havendo mais manifestações
a presidenta em exercício Doris Pires Vargas Bolzan 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, onze de julho de 2022.
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LILIANA SOARES FERREIRA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
05.22.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - DFUE
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MARINA RAMOS DE CARVALHO DO NASCIMENTO (Aluno de Pós-Graduação)
05.10.03.01.0.0 - PG Educação - Mestrado - 42002010001M5

26/07/2022 12:47:33

ELIANA DA COSTA PEREIRA DE MENEZES (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
05.24.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - DEDE

26/07/2022 12:49:28

GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES (Aluno de Pós-Graduação)
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26/07/2022 14:07:28

MARCIA LISE LUNARDI LAZZARIN (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
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ELISETE MEDIANEIRA TOMAZETTI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN
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DORIS PIRES VARGAS BOLZAN (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN

26/07/2022 21:10:16

LUTIERE DALLA VALLE (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
05.23.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO - DMEN
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