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Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 16:00, 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 88ª reunião ordinária, convocada pelo Presidente, Prof. 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: Daniel Clark Orey, Frederico da
Silva Reis e Marger da Conceição Ventura Viana. Expediente: 1) Comunicações. Não houve.
ORDEM DO DIA: Item 1. Discussão e escolha das equipes que participarão do Processo Seletivo
2018. O Presidente falou da necessidade de formar as comissões de avaliação do Processo Seletivo do
Mestrado para ingresso em 2019. As comissões e os respectivos membros indicados para sua
composição foram: Comissão de Elaboração e Correção da Prova Escrita: professores Edmilson Torisu
e Frederico Reis; Comissão de Avaliação dos Anteprojetos: professores Daniel Orey, Marger Viana e
Milton Rosa; Comissão de Avaliação de Currículos: professores Dilhermando e Plínio. Todos os
professores indicados que estavam presentes à reunião aceitaram a função. No caso dos professores
Plínio Cavalcanti e Dilhermando Campos, caso não aceitem compor a comissão para a qual foram
indicados, serão substituídos pelos membros da Comissão de Avaliação dos Anteprojetos. Colocado em
votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. Item 2. Discussão sobre a adequação de
carga horária das disciplinas do Mestrado. O Prof. Frederico propôs que a carga horária obrigatória
em disciplinas eletivas passe dos atuais 10 créditos para 8 créditos. Após discussão, a proposta foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Entretanto, o Presidente consultará a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação em relação aos trâmites para alteração do Regimento. Item 3. Carta de
solicitação de troca de orientador do discente Pablo Ricardo Cardoso. O discente Pablo Ricardo
Cardoso enviou ao Colegiado uma carta solicitando troca de orientador e, nela, apresentou suas
justificativas para tal pedido. A carta foi lida pelo presidente que informou, ainda, que o Prof. Milton
Rosa, orientador do discente, já o havia comunicado das dificuldades enfrentadas durante o processo de
orientação. O Prof. Milton Rosa complementou sua fala dizendo que perdeu a confiança na palavra do
discente, no que se refere ao cumprimento dos prazos para entrega das tarefas a ele solicitadas e disse
que por esta razão, concordava que a melhor opção era a troca de orientador. Após discussão, o Prof.
Edmilson Torisu perguntou aos presentes se algum deles aceitaria assumir a orientação do discente
Pablo Cardoso. Como ninguém se manifestou, o Prof. Edmilson se dispôs a realizar uma consulta aos
demais professores do Programa e, caso ninguém aceitasse, ele assumiria a orientação. A proposta foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 5. Outros assuntos. Não houve. Nada mais
havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 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, 22 de maio de 2018. Edmilson
Minoru Torisu, Presidente do Colegiado.
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