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ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA / UFOP
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 13:30, 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 87ª reunião ordinária, convocada pelo presidente, professor Edmilson
Minoru Torisu, a fim de apreciar, discutir e votar o expediente constante na ordem do dia. Além do
presidente, estiveram presentes os professores membros do Colegiado: Frederico da Silva Reis, Daniel
Clark Orey, Marger da Conceição Ventura Viana, o membro técnico administrativo, Everton Palmeira
Miranda e, como convidado, o professor Milton Rosa. Expediente: 1) Posse de Membros. Foram
empossados os professores Daniel Clark Orey e Frederico da Silva Reis, como membros docentes
titulares, e a Profa. Marger da Conceição Ventura Viana, como membro docente suplente, para
exercerem o mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data. 2) Comunicações. O Presidente comunicou
que a Pós-Graduação passou a ser regida por um calendário acadêmico geral, assim como é feito na
Graduação. 3) A) Aprovação da Ata da reunião 83. Após leitura e correções na redação, a ata foi
aprovada com quatro abstenções. B) Aprovação da Ata da reunião 84. Após leitura e correções no
texto, a ata foi aprovada com três abstenções. ORDEM DO DIA: Item 1. Discussão acerca da
proposta de calendário acadêmico para o semestre 2018/2. O presidente apresentou uma proposta de
calendário acadêmico para o semestre 2018/2 com início em 09 de agosto de 2018 e término em 21 de
dezembro de 2018, totalizando 16 semanas letivas. Foi discutido o período de matrícula dos alunos
regulares, e ficou definido o período de 03 a 14 de julho. Discutiu-se, ainda, a seleção de alunos
especiais para disciplinas isoladas, e ficou definido que a seleção será realizada no dia 14 de julho e o
período de matrícula de 16 a 20 de julho. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. Item 2. Discussão acerca dos encargos didáticos para o semestre 2018/2 no
Mestrado. O Presidente informou que foi feita uma consulta aos alunos da turma 2018, acerca das
disciplinas eletivas que os mesmos gostariam de cursar. A representante da turma encaminhou um
email com as indicações das disciplinas eletivas sugeridas pelos demais discentes da turma. O Prof.
Edmilson se dispôs a lecionar a disciplina Psicologia: Teorias da Aprendizagem e Conhecimento
Matemático, conjuntamente com a Profa. Marger e informou, ainda, que a disciplina tem carga horária
de 60 horas e que necessita iniciá-la antes do início do período letivo. Para isso, o Presidente propôs
que a disciplina tenha uma parte concentrada de 30 horas nos dias 26/07, 27/07, 02/08 e 03/08 e as 30
horas restantes distribuidas em aulas de duas horas, às sextas-feiras, ao longo de 15 semanas do
semestre letivo. O Prof. Plínio ficará responsável pela disciplina Fundamentos de Álgebra. Os
professores Milton e Daniel se dispuseram a lecionar a disciplina Estudos de Educação Matemática em
Inglês. A Profa. Marger se dispôs a lecionar a disciplina Seminários Temáticos II. O Prof. Frederico se
dispôs a lecionar a disciplina Fundamentos de Geometria e a disciplina eletiva Tópicos Especiais:
Modelagem Matemática Crítica, com carga horária de 30h. A Profa. Marger propôs que fosse ofertada,
em 2019/1, a disciplina História da Matemática, sugestão aprovada por consenso. Com isso, a
distribuição dos encargos didáticos ficou assim organizada: os professores Milton e Daniel ficarão
responsáveis pela disciplina Estudos de Educação Matemática em Inglês, às sextas-feiras, das 13:30h
às 15:30h; o Prof. Frederico ficará responsável pelas disciplinas Fundamentos de Geometria, às sextas1/2
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feiras de 08:30h às 12:30h e Tópicos Especiais: Modelagem Matemática Crítica, às sextas-feiras, de
16:00h às 18:00h; o Prof. Plínio ministrará a disciplina Fundamentos de Análise, às quintas-feiras, das
14:00h às 18:00h; o Prof. Edmilson e a Profa. Marger ministrarão a disciplina Psicologia: Teorias da
Aprendizagem e Conhecimento Matemático, às sextas-feiras, das 16:00h às 18:00h; a Profa. Marger
também ficará responsável pela disciplina Seminários Temáticos II, às quintas-feiras, das 18:30h às
20:30h; o Prof. Dilhermando, caso aceite, lecionará a disciplina Seminários Tématicos IV, às sextasfeiras, das 08:30h às 12:30h, quinzenalmente. Colocado em votação, a distribuição dos encargos foi
aprovada por unanimidade. Item 3. Definição da Comissão de Seleção para o Processo Seletivo
2019 do Mestrado Profissional. O Presidente informou da necessidade de definir a Comissão de
Seleção do Processo Seletivo para ingresso em 2019 do Mestrado Profissional e se dispôs a ser um dos
membros. O Prof. Daniel foi indicado para ser o segundo membro. O Presidente propôs ainda que a
prova fosse realizada em um único dia (19 de outubro), a segunda etapa no período de 12 a 30 de
novembro e o resultado final no dia 07 de dezembro. Colocado em votação, os dois nomes foram
aprovados por unanimidade. Item 4. Apreciação dos pedidos de Aproveitamento de Estudo dos
alunos da turma 2018. O Presidente apresentou os pedidos de Aproveitamento de Estudo dos alunos
da turma 2018. Após a leitura dos pedidos, a Profa. Marger questionou se o Regimento prevê o
aproveitamento de 3 (três) disciplinas cursadas pelos discentes. Após consulta ao Regimento atual do
Mestrado, foi confimado que, no Artigo 24 – Parágrafo 2º, que graduados não discentes do Programa
poderão matricular-se 3 (três) disciplinas isoladas. Colocados em votação, os pedidos foram aprovados
por unanimidade. O secretário, Everton, precisou se retirar da reunião às 15:20h para assistir à aula.
Item 5. Outros assuntos. A) Discussão sobre o parecer CADD sobre o credenciamento docente. O
Prof. Frederico apresentou o parecer CADD sobre recredenciamento dos docentes do Mestrado
Profissional, o qual propõe que sejam recredenciados todos os membros do corpo docente,
postergando uma aplicação mais rigorosa e detalhada das novas normas de recredenciamento para o
início de 2021, abarcando, então, o período de 2017-2020, coincidente com o quadriênio de avaliação
da CAPES. B) Discussão sobre a Resolução que normatiza as atribuições da CADD. O Presidente
informou que as novas regras da PROPP exige que cada programa estabeleça uma Resolução que
normatiza as atribuições do CADD. O senhor Presidente realizou a leitura da proposta. Após discussão
e pequenas alterações no texto, a proposta foi aprovada por unanimidade. C) Definição dos novos
membros da CADD. O Presidente propôs que a Comissão fosse composta por 2 (dois) membros, já
que o número de membros do Colegiado é reduzido. O Prof. Frederico se dispôs a ser um dos membros
da Comissão e indicou que o outro fosse o Prof. Milton. Colocado em votação, os nomes indicados
foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião, da qual eu, Everton Palmeira Miranda, secretário do Programa de PósGraduação em Educação Matemática, lavrei a presente ata que, se aprovada, vai devidamente assinada.
Ouro Preto, dezenove de abril de 2018. Edmilson Minoru Torisu, Presidente do Colegiado.
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