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ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA / UFOP
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 14:00 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 82ª 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, estiveram presentes os professores membros do Colegiado: Edmilson Minoru Torisu e
Milton Rosa e o representante discente Cristian Quintão Assis. Expediente: 1) Posse de Membros.
Foram empossados o Prof. Edmilson Minoru Torisu, como membro docente titular, e Cristian Quintão
Assis, como membro discente suplente, para exercerem o mandato de 2 (dois) anos e 1 (um) ano,
respectivamente, a partir desta data. 2) Comunicações. A profa. Ana Cristina comunicou que o PróReitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Sérgio Aquino, sinalizou que estará previsto no orçamento
de 2018 uma quantia para os mestrados profissionais da UFOP. Comunicou ainda que o Colegiado
recebeu os projetos de pesquisa dos discentes Andressa Maria da Cruz e Marcos Paulo Vieira
Raimundi, que serão avaliados, respectivamente, pelos professores Frederico da Silva Reis e Daniel
Clark Orey. Informou também que a partir da aprovação das novas regras da PROPP, o secretário
Everton passará a ser membro do Colegiado. O Prof. Milton comunicou que estará em Quito, no
Equador, entre os dias 16 a 21 de outubro de 2017, participando do II Congresso Internacional de
Etnomatemática y II Simposio Internacional de Etnociencias. Comunicou ainda que o Prof. Daniel
estará na primeira semana de outubro participando do I Congresso de Estudos Maias, no Rio de
Janeiro. 2) Aprovação da Ata da reunião 81. A referida ata foi colocada em votação, sendo aprovada
com 2 (duas) abstenções, após pequenas correções de redação. ORDEM DO DIA: Item 1.
Apreciação da solicitação da turma 10. Os alunos enviaram uma carta ao Colegiado solicitando que
as aulas de Seminários III e IV fossem ministradas às sextas-feiras no turno vespertino no segundo
semestre de 2018. Após discussão, o pedido foi aprovado por unanimidade, porém, condicionado ao
compromisso dos alunos de garantirem tempo para a orientação. Item 2. Discussão acerca do
Credenciamento e Recredenciamento de docentes no Programa. O assunto foi retirado de pauta.
Item 3. Discussão acerca da Avaliação Quadrienal. A professora Ana Cristina apresentou o relatório
da Avaliação Quadrienal abordando os pareceres emitidos pela área de Ensino da CAPES e pelo CTC
da Capes para o Programa. A área indicou a nota 5 (cinco) para o Programa, porém, o CTCdeterminou
a manutenção da nota 4 (quatro). Um aspecto que o Programa precisará considerar é a produção
conjunta entre discentes e docentes, que precisa ser ampliada. Após discussão ficou decidido que o
relatório e as planilhas de dados brutos serão encaminhadas para os professores do Programa para
análise. Item 4. Apreciação da proposta de texto a ser apresentado no Programa Mais UFOP –
Pós-Graduação. A presidente apresentou o texto sobre o Programa, que será publicado no Mais
UFOP. Após algumas mudanças de redação o texto foi aprovado por unanimidade. Item 5. Outros
assuntos. a) Discussão acerca do candidato sabatista do Processo Seletivo 2017. A professora Ana
Cristina apresentou o pedido do candidato Allan Arnon de Magalhães, que solicita um horário especial
para realização da prova do dia 21/10/2017 (sábado), por ser adepto a uma religião que guarda o
sábado. Após discussão, foi aprovado o pedido do candidato, desde que seja usada a mesma dinâmica
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de outros processos avaliativos nacionais: o candidato deverá se apresentar no local da prova no mesmo
horário que todos os demais e aguardar, em uma sala separada, até o por do sol para realizar a prova,
que será a mesma aplicada a todos os demais candidatos inscritos. b) Discussão acerca da
prorrogação das inscrições do Processo Seletivo. O professor Edmilson informou que o número de
inscritos no processo seletivo do Mestrado estava abaixo de desejável e propôs que as inscrições
fossem prorrogadas até o dia 06 de outubro de 2017. Após discussão, a prorrogação foi aprovada 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 Pós-Graduação em
Educação Matemática, lavrei a presente ata que, se aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto,
vinte e sete de setembro de 2017. Ana Cristina Ferreira, Presidente do Colegiado.
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