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ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA / UFOP
Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 11:00, 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 89ª 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: Frederico da Silva Reis, Daniel
Clark Orey, Dilhermando Ferreira Campos, Marger da Conceição Ventura Viana e o membro técnico
administrativo, Everton Palmeira Miranda. Expediente: 1) Recondução de Membro. Foi reconduzido
o Prof. Dilhermando Ferreira Campos, como membro docente titular para exercer o mandato de 2
(dois) anos, a partir desta data. 2) Comunicações. O Presidente comunicou que, na última reunião da
Câmara da Pós-Graduação, foi definida a uniformização das capas de Dissertações e Teses. Também
foram discutidas as novas normas para defesas a distância que seriam enviadas a todos, em momento
posterior. ORDEM DO DIA: Item 1. Discussão e votação do Edital para o Processo Seletivo 2018
do Mestrado. O Presidente apresentou a proposta preliminar de Edital para o Processo Seletivo 2018.
Informou, ainda, que a Resolução CEPE 7320 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação exige que
candidatos às vagas dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFOP, devem ser capazes de
interpretar texto de literatura técnica ou científica, no mínimo, em uma língua estrangeira, de acordo
com normas próprias de cada programa. Sendo assim, o edital em votação informava que, na prova
escrita, haveria uma parte composta por um pequeno texto, em língua estrangeira, sobre o qual o
candidato deveria responder a duas questões. Ficou acordado que as línguas estrangeiras oferecidas na
referida parte da prova serão: inglês e espanhol e que o candidato deverá escolher uma das opções no
ato da inscrição. O Presidente sugeriu, ainda, que a exigência de três fotos 3x4 no ato da inscrição,
passasse para uma foto. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Após consulta prévia aos
professores do Programa, o Edital oferecerá 10 vagas. A prova escrita será em apenas um dia, no dia
19/10/2018 das 14h às 19h e irá conter uma primeira parte com 4 (quatro) questões de Matemática,
uma segunda parte contendo 2 (duas) de Educação Matemática e, a terceira parte, contendo 2 (duas)
questões de Língua Estrangeira. O Presidente questionou o peso das provas. Após discussão foram
apresentadas 2 (duas) propostas: 1ª) 50% para a prova de Matemática, 40% para a prova de Educação
Matemática e 10% para Língua Estrangeira; 2ª) 45% para a prova de Matemática, 45% para a prova de
Educação Matemática e 10% para Língua Estrangeira. A 1ª opção foi aprovada por 3 (três) votos
favoráveis, contra 1 (um) voto na 2ª opção e 1 (um) abstenção. O candidato deverá obter a nota mínima
de 60% de cada parte da prova. O Prof. Dilhermando saiu às 12:10. A nota final do Processo Seletivo
seguirá a média das provas com seus respectivos pesos: 4 para a prova escrita, 4 para o anteprojeto e 2
para a análise de currículo. O Presidente sugeriu que a bibliografia para a prova de Educação
Matemática seja composta por 5 (cinco) artigos. As demais bibliografias foram mantidas. Após as
discussões, finalizou-se uma versão do edital que, colocado em votação, foi aprovada por todos como a
versão a ser publicada no site do Programa e na página da PROPP. Item 2. Outros assuntos. A)
Mudança do membro externo da banca de Defesa da discente Jucileide das Dores Lucas
Tolentino. O Presidente informou que a Profa. Ana Cristina Ferreira solicitou a alteração do membro
externo da banca de Defesa da sua orientanda Jucileide, devido a incompatibilidades de datas com o
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membro titular externo inicial, Profa. Maria Laura Magalhães Gomes. O novo membro convidado foi o
Prof. José Aloyseo Bzuneck, da Universidade Estadual de Londrina. Colocada em votação, a mudança
foi aprovada por unanimidade. B) Próxima reunião do Colegiado. Ficou definido que na próxima
reunião serão discutidas as normas para as próximas bancas do Mestrado. 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, 19 de abril de 2018. Edmilson Minoru
Torisu, Presidente do Colegiado.
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