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ATA DA CENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO COORDENADORA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERISIDADE DE SÃO PAULO. Realizada no dia 09 de abril de
2020, quinta-feira, às 14h00, por meio virtual, com a utilização da ferramenta para
videoconferência Google Meet, através do link https://meet.google.com/piy-kvqumas?pli=1&authuser=1 sob a coordenação da Profa. Dra. Teise de Oliveira Guaranha Garcia.
Participaram os seguintes membros: Profs. Drs. Ana Claudia Balieiro Lodi, Noeli Prestes Padilha
Rivas e Elmir de Almeida e a representante discente Jennyara Carolina de Campos. Participaram
ainda, na condição de convidados, os docentes suplentes, Profs. Drs. Filomena Elaine Paiva
Assolini, Marcus Vinicius da Cunha e Soraya Maria Romano Pacífico. Ainda como convidada a
docente Profa. Dra. Cristina Cinto Araújo Pedroso, os doutorandos Lucas Alexandre Pires e Yuna
Lélis Beleza Lopes. Profa. Teise iniciou a reunião às 14h10 dando boas-vindas a todos e explicando
que, em continuidade ao distanciamento social em função da pandemia de COVID-19
(Coronavírus) por tempo indeterminado, as reuniões seguirão neste formato até alteração nas
condições objetivas para realização das atividades. Expediente: - Comunicado da coordenação;
a) Os PPGs receberam orientações, por parte da PRPG, para que acessassem o novo sistema de
controle de bolsas da CAPES - SCBA – Sistema de Controle de Bolsas Auxílio a fim de conferirem
e ou cadastrarem seus bolsistas, tal acesso é viável a programas Proex e Pós-doutoramento. No
PPGEducação, Sr. Horacio Hector Mercau consta corretamente cadastrado como bolsistas PNPD,
para o período de 01/02/2019 a 28/02/2023; b) CAPES uma vez mais revisa as cotas de bolsas e
os critérios da Portaria 34. Sr. João, funcionário da FMRP, responsável pelos cadastramentos no
campus de Ribeirão Preto, está elaborando tabela completa com as bolsas disponíveis a cada
programa, que será repassada aos membros do PPGEdu. Bolsas que foram devolvidas aos
programas devem ser atribuídas até o dia 17/4 para que os bolsistas possam receber o auxílio
ainda no mês de maio. A CPG orienta que os programas atribuam todas suas bolsas, evitando
ociosidade. A Profa. Ana Lodi lembrou que percentual elevado de alunos do PPGEducação, este
ano trabalham, o que pode ter contribuído para a não realização das inscrições para que
pudéssemos atribuir as duas bolsas disponíveis. O aluno Lucas Alexandre Pires comentou que
entre 2015 a 2018, então estudante na Unesp, observou muitos alunos perderem
repentinamente suas bolsas sem qualquer aviso prévio; c) Profa. Teise comunicou que estão
abertas inscrições para eleições à representação discente nos programas de pós-graduação,
Portaria D-FFCLRP n° 8, de 31 de março de 2020, até dia 30 de abril.- d) Profa. Teise
informou ainda que a CAPES liberou cota de bolsas para projetos que se relacionem com a
pandemia, razão pela qual a PRG está estimulando a articulação de projetos voltados à COVID-19
entre os possíveis interessados; e) Profa. Teise informou que todos os trabalhos na universidade
estão acontecendo de forma remota; e) Sobre a Plataforma Sucupira, a Profa. Teise informou os
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andamentos dos trabalhos; g) Profa. Teise informou que tem mantido contato com Profa.
Ermelinda, coordenadora do PPGE da Faculdade de Educação, a fim de manter o diálogo e a troca
de experiência sobre os procedimentos que tem sido adotados; h) informou ainda que continua
buscando informações, junto a PRPG, sobre possíveis ações que venham assegurar a inclusão de
nosso Programa no edital PrInt, mas que até o momento não obteve nenhum retorno sobre isso;
i) como última informação, a Profa. Teise comunicou a abertura eminente para inscrições de
alunos interessados no PAE. As inscrições serão recebidas em nossa unidade no período de 13/4
a 15/5, em formato totalmente remoto. Informou ainda que o PPGEdu solicitou adiamento das
inscrições do edital PAE, mas que também não recebeu retorno até o momento. Ainda sobre o
PAE, Profa. Noeli se manifestou bastante preocupada com essa questão, especialmente com os
alunos do PPGEdu, pois não poderão participar dos editais se não tiverem concluído a disciplina;
complementou que até o dia de ontem (08/4), oito alunos tinham desistido de cursar a referida
disciplina. O aluno Lucas se manifestou dizendo que muitos alunos não tinham interesse na
disciplina; apenas se inscreviam imaginando que seriam seminários que pouco exigiriam deles,
portanto, não havia razão para que a Noeli se preocupasse com os desligamentos na sua
disciplina. A professora Teise informou que o edital prevê inscrição com a disciplina preparatória
em curso. Ordem do Dia: 1 - Aprovação a Ata 104ª da Reunião Ordinária da CCP em 26/03/20 retirada de pauta a pedido remoto da Profa. Andrea Lastória. A mesma será item de pauta da
próxima reunião da CCP; 2. Disciplinas do primeiro semestre de 2020 – oferecimento - Profa.
Teise informou que o posicionamento dos Profs. Elmir e Geraldo, responsáveis pela oferta, no
atual semestre, da disciplina 5965013 - Metodologias da Pesquisa em Educação -, é de
manutenção da suspensão das aulas por tempo indeterminado por terem mais de 60 anos. Profa.
Noeli, responsável pela disciplina 5965021 - Docência no Ensino Superior: Fundamentos TeóricoMetodológicos, também manterá a suspensão. Profa. Ana Lodi, responsável pela disciplina
5965033-1 - Mikhail Bakhtin: Linguagens, Culturas e Educação, também manterá a suspensão das
aulas. A professora ainda alegou que tem mantido reuniões virtuais com seus orientandos e que,
depois de duas horas de reunião, fica extremamente cansada, considera assim este formato
inviável para manter o mínimo de atenção necessária entre os participantes. Se propõe a oferecer
a disciplina de forma “concentrada” ou pensar em outro formato para a reposição das aulas. Para
as demais disciplinas, a suspensão continua mantida e novos contatos serão feitos com os
responsáveis a fim de saber como cada docente irá se posicionar em relação às disciplinas:
“5965039 - Políticas de Financiamento da Educação Infantil” – responsáveis Profs. José
Marcelino, Bianca e Joedson; “5965001-1 - Geografia e História Escolar e suas Didáticas: Práticas
Escolares, Propostas Curriculares, Políticas Públicas e Pesquisas” sob a responsabilidade da Profa.
Andrea Lastória; e “5965040 - Educação, diferença étnico-racial e desigualdades escolares: entre
reprodução e possibilidades de superação”, responsáveis Profs. Débora Cristina Piotto e Márcio
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Mucedula Aguiar. Prof. Marcus Vinicius concordou com o posicionamento da Profa. Ana quanto
a reuniões por videoconferência, sendo estas muito cansativas. Mencionou que os grupos de
estudo iniciaram nesta semana, porém foi extremamente cansativo trabalhar de forma virtual.
Profa. Noeli comentou em reuniões com o GEPEFOR, estão organizando leituras e escritas. Profa.
Teise diz concordar com Profs. Marcus Vinicius e Ana, considerando a inviabilidade de se manter
disciplinas em formato virtual. Alertou que EaD e a proposta atual são coisa distintas e o esforço
tem sido para manter a rotina de trabalho e estudos, o que a deixa bastante angustiada. Falou
também sobre os encontros semanais de seu grupo de estudos quando realizam o estudo de uma
obra teórica” reconhecendo que, de forma virtual, o grupo tem trabalhado bem menos do que
presencialmente. A Profa. Cristina disse somar-se à Profa. Teise quanto à angústia e que tem
tentado reunir-se com os alunos enfrentando vários problemas para que ocorram reuniões
virtuais. A Profa. Teise lembrou que houve oferta de modens e outros equipamentos a 19
estudantes residentes do Crusp. A Profa. Soraya disse que saiu da reunião do Departamento com
muitas dores na lombar e considera muito difícil trabalhar desta forma. Vem tentando manter o
vínculo com seus alunos, porém é bem diferente do presencial. Comentou que nossa geração
corre o risco de ser uma das últimas a conhecer o que é “escola”. As gerações novas estão se
moldando aos novos formatos. Profa. Elaine Assolini entrou na reunião às 15 hs justificando que
estava em atendimento a aluno que irá para o exterior. A docente mencionou que está fazendo
reuniões com grupos de pesquisa com no máximo uma hora e meia, mas que sente muita falta
da presença, vozes, situações calorosas entre as pessoas envolvidas. 3. Avaliação PPGEdu ações
durante a quarentena. Profa. Teise, em relação às disciplinas, retomou a decisão já tomada pelo
PPGEducação de manter a suspensão de oferta. A coordenadora mencionou que a decisão do
programa não ganha visibilidade, uma vez que a PRPG recebe informações de disciplinas para as
quais se solicita a migração para a forma remota. Profa. Ana manifestou-se dizendo que “não
existimos” no PrInt, “eles nos esqueceram” e quando as informações vão para CPG que as
encaminha à PRPG, o PPGEdu não é citado, aparentando exclusão. Profa. Soraya concordou com
a citação e disse que o programa precisa enfrentar estas situações. Comentou que chegou até ela
a informação de que o governador Dória ameaçou cortar os salários dos professores que não
estiverem dando aula à distância. Deliberou-se produzir novo texto com as decisões do PPGEdu,
Profa. Ana atualizará o texto já enviado aos docentes e que circulará entre todos e também
discentes, ainda na noite de hoje. Profa. Teise falou das três defesas que serão realizadas de
forma totalmente remota, sendo as alunas: Valéria Fernandes Turci e Maria Aparecida de Souza
Carvalho, orientandas da Profa. Soraya; Suellen Francine da Silva e Silva, orientanda da Profa.
Débora Cristina Piotto. A seguir Profa. Teise falou sobre as ações diante da crise: É necessário
mantermos uma forma de contato. Profas. Teise e Ana propõe realizar duas reuniões com os
estudantes, em período noturno, de uma hora e meia de duração, a partir da semana que vem,
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com pauta a fim de manter contato e ouvir os alunos frente a nova realidade que estamos
vivenciando. O aluno Lucas comentou que na UNESP as chamadas de vídeo não deram muito
certo e que foi adotado o modelo de formulário elaborado pelos docentes através do google
forms, uma boa ferramenta e que no momento atende muito bem. Profa. Noeli citou que sua
aluna Júlia utilizou esta ferramenta e a considerou muito boa. Profa. Soraya acha importante o
programa pensar em uma estratégia e sugeriu chamar reuniões com grupos não tão grandes para
manter a união. Profa. Teise pensando na temática “PPG frente às dificuldades”, propõe reunir
os grupos pelo ano de ingresso, sendo a primeira reunião a ser realizada com os ingressantes de
2016 a 2018; a segunda para os ingressantes 2019 por ser um grupo atual maior. Deliberou-se
pela realização das reuniões nos dias 15 de abril ( ingressantes até 2017) e dia 21 de abril
(ingressantes entre 2018 e 2019). Deliberou-se também pelo preparo de um questionário
pequeno e fechado abrangendo três aspectos: profissional, pesquisa e pessoal. A professora Teise
e o professor Elmir ficaram responsáveis pelo encaminhamento. Não havendo mais nada a ser
tratado, a reunião encerrou-se às 16h10, eu Sandra Helena Ferreira Rosa, secretária deste
Programa, anotei, transcrevi e assino a presente ata juntamente com a Coordenadora Profa. Dra.
Teise de Oliveira Guaranha Garcia, Ribeirão Preto, 09 de abril de 2020.
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