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*ATA DA 80 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA / UFOP
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 15:30 horas, na Sala de Pesquisa do DEEMA
(sala 1-12 do ICEB III), reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática da UFOP, em sua 80ª reunião ordinária, convocada pela presidente, professora Ana
Cristina Ferreira, a fim de apreciar, discutir e votar o expediente constante na ordem do dia. Além da
presidente e do secretário, estiveram presentes os professores membros do Colegiado Plínio Cavalcanti
Moreira, Marger da Conceição Ventura Viana, Dilhermando Ferreira Campos, Milton Rosa e o
membro discente Pablo Ricardo Cardoso. Expediente: 1) Comunicações. A profa. Ana Cristina
comunicou que buscou informações junto a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação acerca da
suspensão da renovação das bolsas para mestrandos do Programa. Segundo a servidora que a atendeu, a
nova gestão levantou dúvida quanto à legalidade da concessão de bolsas dessa natureza aos mestrados
profissionais e encaminhou uma consulta à Procuradoria da UFOP. A professora Ana Cristina informou
ainda que o ICEB dispõe de mais um auditório que poderá ser utilizado pelos programas de pósgraduação. Outra comunicação feita pela professora refere-se à pesquisa de opinião enviada pela
PROPP a discentes e docentes dos programas, em que se pedia para avaliar a qualidade do serviço
dessa Pró-Reitoria. A coordenadora comentou também que houve duas convocações da CAPES, a
primeira do dia 31 de julho de 2017 a 04 de agosto de 2017 requisitando o seu trabalho na avaliação
quadrienal em Brasília-DF e a segunda referente a um seminário da área de Ensino que acontecerá de 8
a 10 de novembro 2017. A profa. Ana Cristina comunicou que no dia 06 de abril de 2017, às 15:00
horas, esteve em uma reunião, na Fapemig, sobre o edital de fomento da Educação Básica. Comunicou
também que neste ano de 2017 a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema
“Matemática está em toda parte” e perguntou aos presentes a respeito da possibilidade de organizar
ações na semana de 23 a 29 de outubro, para o referido evento. Ana Cristina deu informações sobre o
seminário realizado pelo Prof. Antonio Moreno, da Universidade de Granada, Espanha, que ocorreu
entre os dias 08 e 10 de junho de 2017, nas dependências da UFOP, promovido pelo Programa. A
professora comunicou ainda que os processos para instalação da impressora na secretaria e de
construção do site para o Departamento de Educação Matemática estão adiantados. O prof. Milton
entregou à Coordenação o livro de sua autoria em parceria com o prof. Daniel, cujo título é
“Etnomodelagem”. O mesmo professor comunicou que em agosto deve ser lançado outro livro dele em
parceria com o prof. Daniel, desta vez pela Springer. O professor também informou que um dossiê
sobre Etnomodelagem, organizado pela mesma dupla, será lançado pela Revista EDT da Unicamp. A
profa. Marger informou que estará de férias nos primeiros quinze dias de julho. A professora
comunicou que pedirá licença para ir ao Relme 31 em Lima, Peru. O prof. Dilhermando entregou ao
Colegiado o projeto do discente Bruno Dias, o qual deverá ser encaminhado ao prof. Plinio para
emissão de parecer. O professor informou que o projeto do discente Edmar já está aprovado pela profa.
Ana Cristina. Informou ainda que a discente Andressa não tem comparecido aos encontros de
orientação. 2) Apreciação da Ata da reunião anterior (Ata 79). Adiada para a próxima reunião
ordinária do colegiado. ORDEM DO DIA: Item 1. Processo Seletivo 2018. a) Definição das datas.
O prof. Dilhermando, membro da comissão de seleção para 2018, propôs o seguinte cronograma:
inscrições no período de 18 a 29 de setembro de 2017; provas da primeira etapa nos dias 20 e 21 de
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outubro de 2017 das 14h às 17h e das 9h às 12h, respectivamente; divulgação do resultado até o dia 06
de novembro de 2017; defesa do anteprojeto, de 20 a 30 de novembro de 2017; divulgação do resultado
final até o dia 04 de dezembro de 2017; matrículas de 18 a 22 de dezembro de 2017. A profa. Ana
Cristina sugeriu antecipar em 5(cinco) dias o início da segunda etapa e em 7(sete) dias o início da
matrícula, o que foi aprovado. b) Apresentação dos trabalhos da Comissão de Seleção. A profa. Ana
Cristina e o Prof. Edmilson ficarão responsáveis pela definição da bibliografia e pela formulação da
prova de Educação Matemática. A profa. Ana Cristina fará uma consulta ao diretor da DOF a respeito
da cobrança de taxa de inscrição no processo seletivo. Ficou decidido também que o secretário
encaminhará, por e-mail, aos professores do Programa, a tabela para atualização das áreas de interesse
e o número de vagas que serão ofertadas no processo seletivo para ingresso em 2018. A profa. Ana
Cristina colocou em votação o edital do processo seletivo, o qual foi aprovado por unanimidade. Item
2. Discussão acerca das normas para credenciamento e recredenciamento de docentes no
Programa. A profa. Ana Cristina explanou sobre a Portaria nº11 publicada pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação que determina a divulgação das atas de reuniões dos colegiados de pósgraduação, das normas para concessão de bolsas do Programa de Pós-Doutorado-PNPD e das normas
de credenciamento e recredenciamento de docentes. O prof. Plinio informou que essas normas já foram
aprovadas por este Colegiado. A coordenadora se informará, junto à PROPP, a respeito do item 2 da
portaria (bolsas do PNPD), o qual será discutido em outro momento. Item 3. Definição do Calendário
Acadêmico 2017-2. A profa. Ana Cristina apresentou a proposta de distribuição dos horários das
disciplinas, para discussão: Fundamentos de Análise às quintas-feiras à tarde, Seminários Temáticos II
às quintas-feiras à noite, Fundamentos de Geometria às sextas-feiras pela manhã e uma disciplina
eletiva de 30h à tarde, Seminários Temáticos IV às sextas-feiras de manhã e a disciplina Tópicos
Especiais: Inglês Instrumental para a Pesquisa em Educação Matemática I às sextas-feiras à tarde.
Abriu-se a votação e o calendário proposto foi aprovado por unanimidade. a) Definição das
disciplinas eletivas a serem oferecidas em 2017-2. O representante discente Pablo disse que os alunos
têm interesse na disciplina Teorias da Aprendizagem. Após discussão, abriu-se a votação e a disciplina
em questão foi aprovada por unanimidade para ser ofertada no período 2017/2 com carga horária de
30h e será ministrada pelo prof. Edmilson. b) Distribuição dos encargos didáticos do mestrado em
2017-2. A profa. Marger ficará responsavél por lecionar a disciplina Seminários Temáticos IV, o prof.
Plinio se responsabilizará por Fundamentos de Análise, o prof. Frederico por Fundamentos de
Geometria, a profa. Ana Cristina por Seminários Temáticos II, os professores Milton e Daniel pela
disciplina Tópicos Especiais: Inglês Instrumental para a Pesquisa em Educação Matemática I e o prof.
Edmilson pela disciplina Teoria da Aprendizagem. Item 4. Discussão acerca da participação do
Programa nas atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFOP: “A Matemática
está em tudo” (23 a 29 de outubro de 2017). A profa. Marger sugeriu a apresentação dos produtos
educacionais do Programa. A profa. Ana propôs que se pensasse também em possibilidades que
envolvessem maior interação com o público participante. O prof. Milton levantou a possibilidade de
inscrever trabalhos no evento (se for o caso) . Foi colocada em votação a participação do Programa no
evento, e o sim obteve 5(cinco) favoravéis, com apenas 1(uma) abstenção. A forma de participação
ficou para ser decidida em outro momento. Item 5. Outros assuntos. Discussão sobre os horários das
reuniões do COEDMAT. A profa. Ana Cristina sugeriu um novo dia para as reuniões do Colegiado,
de modo que não prejudique o prof. Dilhermando, que tem compromisso às quartas-feiras e de modo a
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atender também ao novo horário do secretário. A professora Ana fará uma consulta para definição de
uma novo dia da semana para as reuniões. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião,
da qual eu, Everton Palmeira Miranda, secretário do Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática, lavrei a presente ata que, se aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto, vinte de
junho
de
2017.
Ana
Cristina
Ferreira,
Presidente
do
Colegiado.....................................................................................................................................................
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