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ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA / UFOP
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 14 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 85ª 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: Dilhermando Ferreira Campos,
Edmilson Minoru Torisu e Milton Rosa. O Prof. Plínio justificou sua ausência por estar no período de
férias. Expediente: 1) Comunicações. A Presidente comunicou que o Edital da PROPP referente ao
auxílio à participação em eventos foi enviado por e-mail para docentes e discentes. Comunicou ainda
que ela e o secretário estavam trabalhando no preenchimento da Plataforma Sucupira e reforçou a
importância de docentes e discentes manterem seus currículos Lattes atualizados. Informou que talvez
viesse a ser necessário que os docentes do Programa agendassem com o secretário um horário para
solucionar eventuais pendências no preenchimento de suas produções na Plataforma Sucupira. A
professora comunicou também que o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Sérgio Aquino
agendou uma reunião com os docentes do PPGEDMAT no dia 07 de fevereiro, às 14:30, para
conversar sobre a avaliação quadrienal e apresentar informes acerca do trabalho que a Pró-Reitoria vem
realizando. Finalmente, a senhora Presidente comunicou que tem a intenção de solicitar seu
afastamento por um semestre letivo para qualificação e que apresentará um pedido formal na
assembleia do DEEMA. O Prof. Milton comunicou que buscou informações legais e participará do
edital para Pós-Doutorado Júnior (PDJ). O Prof. Dilhermando comunicou que as Qualificações dos
seus dois orientandos, Bruno e Edmar, ocorrerão no início de março de 2018. 2) A) Aprovação da Ata
da reunião 83. Após leitura e correções na redação, a ata foi aprovada por unanimidade. B)
Aprovação da Ata da reunião 84. Após leitura e pequenas correções no texto, a ata foi aprovada por
unanimidade. ORDEM DO DIA: Item 1. Alteração da data do Seminário Comemorativo de 10
anos do PPGEDMAT para o período de 15 a 16 de março de 2018. A professora Ana Crisitina
propôs que a data do Seminário fosse alterada para o período de 15 a 16 de março, de modo que seja
realizado conjuntamente à comemoração dos 20 anos do curso de Matemática da UFOP, conforme
conversado com o Chefe do DEMAT. Colocado em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade.
Item 2. Escolha do novo(a) coordenador(a) para o Mestrado Profissional em Educação
Matemática. A Profa. Ana Cristina mencionou a necessidade de eleger um novo coordenador, uma vez
que seu mandato se encerrará em 01/03/2018. Informou não desejar se candidatar à recondução e leu as
normas da PROPP referentes à escolha do novo coordenador. Foram discutidas as regras e os nomes de
possíveis candidatos. O Prof. Edmilson manifestou que não está preparando para a função, já que
chegou recentemente ao Programa e pelas outras funções já exercidas. A Profa. Ana Cristina e o Prof.
Milton se dispuseram a ajudar o novo(a) coordenador(a) em suas atividades. Ficou definido que os
possíveis candidatos – Edmilson, Daniel e Frederico - seriam consultados pela Profa. Ana Cristina.
Item 3. Discussão sobre utilização da verba da PROPP para o Programa. A Presidente informou
que não recebeu um retorno formal da PROPP acerca da verba que será destinada ao Programa em
2018 e propôs que o item fosse retirado de pauta. Item 4. Cartaz para o IX Encontro de Ensino e
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Pesquisa em Educação Matemática. A senhora presidente apresentou as versões do cartaz produzido
pelo Núcleo de Projetos Gráficos da UFOP para o IX EEPEM e, após votação, foi definido, por
consenso, que o modelo em verde seria o escolhido. Item 5. Revisão do Regimento do Mestrado
Profissional em Educação Matemática. A senhora presidente informou que o Regimento do
Programa precisará ser revisado de modo a adequar-se às mudanças aprovadas nas normas da PROPP.
A professora comentou ainda que o professor Plínio já havia feito uma revisão do regimento atual que
seria encaminhado a todos. Em seguida, apresentou duas propostas: discutir na próxima reunião ou
criar uma comissão que analisará todo o regimento. Após discussão, ficou deficido que o regimento
será revisto e aprovado na próxima reunião do colegiado. Item 6. Calendário de Reuniões do
COEDMAT para 2018-1. Por falta de definição dos dias e horários de aula dos membros em 2018-1,
o item foi retirado de pauta. Item 7. Outros assuntos. Não houve outros assuntos. 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, trinta de janeiro de 2018. Ana Cristina
Ferreira, Presidente do Colegiado.
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