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ATA DA CENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 23 de abril de 2020, quintafeira, às 14h00, por meio virtual, com a utilização da ferramenta para videoconferência Google Meet,
através
do
link:
https://meet.google.com/ckq-ehov-zcf?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. Marcus
Vinicius da Cunha e Soraya Maria Romano Pacífico, Débora Cristina Piotto. Ainda como convidados
os doutorandos Lucas Alexandre Pires, Santiago Castigio e Monteiro e a mestranda Rejane Aparecida
Meneghini Kobori. Profa. Teise iniciou a reunião às 14h08 dando boas-vindas a todos e disse que a
intenção é realizar reuniões bem rápidas e quinzenais no formato virtual, enquanto durar o
isolamento social por conta da pandemia de COVID-19 (Coronavírus). Expediente - Comunicados da
coordenação: a) Informou-se que a Profa. Dra. Sonia Báo - Diretora de Avaliação da CAPES acaba de
pedir demissão de suas funções, causando algumas alterações dentro da CAPES, incluindo a data
limite para entrega do Coleta CAPES 2019, que inicialmente seria dia 23 de abril de 2020, conforme
Portaria nº 37 (de 19/3), e que foi alterado para dia 05 de junho de 2020 pela Portaria nº 49, de 20
de abril de 2020; b) Informou-se que o CRUESP enviou comunicado contendo informações sobre o
isolamento social https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/21/em-nota-cruesp-enfatizaimportancia-do-isolamento-social C) Reitorou-se a informaçao sobre prazos par ao atendimento ao Edital 9/2020 Capes- “PREVENÇÃO E COMBATE A SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS" EDITAL
Nº
9/2020”
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/02042020_EDITAL_9_Combate_%C3%A0s_e
pidemias.pdf, com encerramento de inscrições de projetos 27/4/2020” d) Comunicou-se à CCP que a

disciplina EaD oferecidas pela PRPG não é válida como preparação pedagógica para realização do
Estágio PAE, no entanto há uma demanda para que esta seja aceita com esta finalidade no futuro; e)
Informou-se ainda que, segundo o levantamento realizado sobre as atividades de pesquisa de campo,
dentre as pesquisas em curso no PPGEdu( 71 nada data da reunião), 18 não foram iniciadas em
função do isolamento social e 5 foram interrompidas; f) A coordenação informou também que 5
mestrandos submeteram as documentações para os respectivos depósitos da dissertação à CPG
preparando-se para defesas por meio remoto g) Profa. Teise pede desculpas por não ter concluído
a atividade de preparação de formulário a ser enviado aos estudantes para obter-se informações
mais detalhadas sobre suas condições de vida, saúde e pesquisa, conforme o combinado em última
reunião da CCP, mas que o fará até o final da semana; h) A Profa. Ana Lodi, vice coordenadora, entrará
em contato com os docentes do programa para solicitar aos mesmos que informem suas pesquisas
com participantes internacionais para que essas possam constar das informações do PPGEdu na
Plataforma Sucupira/CAPES. Profa. Teise pediu para gravar a reunião e houve consentimento de
todos. Palavra aos membros. A Profa. Débora informou que a disciplina “5965040 - Educação,
diferença étnico-racial e desigualdades escolares: entre reprodução e possibilidades de superação”,
de responsabilidade sua e do Prof. Marcio Mucedula, iniciaria no dia 24 de abril, porém estará
suspensa física e remotamente como as demais, esclareceu também que como a disciplina envolve
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a participação do Prof. Márcio da Universidade de Dourados - Mato Grosso do Sul, não poderá
assegurar que a mesma será oferecida posteriormente. Ordem do Dia: 1 - Aprovação das Atas 104ª
e 105ª da Reunião Ordinária da CCP em 26/03/20 e 09/4/20 respectivamente. Profa. Teise citou que
fez a leitura de ambas as atas juntamente com Profa. Ana revisando e ajustando os textos a serem
aprovados. A Profa. Noeli comentou que considerou o texto bem detalhado e que a escrita das atas
a contempla. Os demais membros aprovaram por unanimidade sem tecer comentários. A Profa. Ana
fez uso da palavra dizendo que em função do período de pandemia as informações precisam ser mais
veiculadas e a pedido dos alunos as atas deveriam ser disponibilizadas na página do PPGEducação.
Houve apoio dos demais membros ficando a secretaria Sandra responsável pela solicitação junto ao
Setor de Informática da FFCLRP. 2 - Avaliação dos encaminhamentos adotados pelo PPGEdu após
iniciado o isolamento social: a) Suspensão dos processos seletivos: A decisão foi avaliada como
correta pelos participantes da reunião. Decidiu-se que na próxima reunião da CCP (30/4 ou 07/5), às
14hs, serão pautados possíveis desdobramentos do adiamento destes processos no que diz respeito
à itens do edital que seguem as normas do programa, como por exemplo o prazo entre a realização
do exame de proficiência em língua estrangeira e a inscrição no processo seletivo; devem ser ainda
discutidas possíveis alternativas para a realização das provas de ingresso no curso de mestrado. O
discente Lucas relatou estar acompanhando os processos seletivos de outras universidades e que
estas deslocaram seus exames para outubro de 2020, de forma a permitir o ingresso de novos pósgraduandos no início de 2021; b) Prorrogação (PRPG) das Defesas de Dissertações e Exames de
Qualificação e manutenção dos encaminhamentos para bancas e exames remotos quando
orientadores julgarem necessário: o grupo avaliou como encaminhamento adequado; c) Reuniões
quinzenais: o grupo avaliou como encaminhamento adequado a manutenção da periodicidade; d)
Reuniões com estudantes: a Profa. Teise informou que as duas reuniões realizadas foram avaliadas
como positivas, indicando a necessidade de continuidade do diálogo regular com estudantes. As
reuniões apontaram que alguns alunos, embora adaptados à nova rotina virtual de trabalho, se
sentem sobrecarregados com as novas demandas que se somaram às do cotidiano, preocupação com
as respectivas pesquisas de campo; com o cumprimento dos créditos especiais na medida em que os
eventos na área da Educação foram e estão sendo suspensos. Como sugestões de futuras atividades
com os alunos, o doutorando Lucas propõe a abertura de um canal de comunicação com os alunos a
fim de se identificar aqueles que estão enfrentando situações reais referentes à COVID-19; foram
sugeridos ainda, pelos docentes, a realização de grupo de discussões, encontro de autores, e a
apresentação, pelos orientadores, de suas trajetórias de vida e os contextos socioculturais que
determinaram a escolhe dos respectivos campos de pesquisa. A Profa. Teise sugeriu reunião, por
meio remoto, no dia 27 de abril, 2ª-feira, às 19hs, entre docentes e estudantes interessados
em organizar as próximas ações durante o período de isolamento social devido à pandemia do
coronavírus; e) Suspensão das disciplinas em curso: embora o grupo tenha avaliado como decisão
adequada, encaminhou-se pela necessidade de se discutir mais uma vez a temática em próxima
reunião da CCP, considerando que a Profa. Noeli encontra-se incomodada com a suposta
normalidade da USP ao publicizar o EDITAL PAE para o segundo semestre de 2020. Como a disciplina
é pré-requisito para a inscrição no PAE, a professora está se sentindo pressionada a oferecer a
disciplina, tendo em vista que há muitos alunos do PPGEdu nela matriculados com interesse de
realizar o estágio PAE. A Profa. se propôs a repensar a disciplina, alterando o calendário para que a
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disciplina venha a ser ministrada duas vezes na semana e revendo as atividades previstas em sua
proposta inicial. Frente a isso, a Profa. Teise lembrou que, conforme Circ.CoPGr/10/2020, toda
alteração envolvendo disciplinas, por exemplo, da forma presencial para remota, necessita de
autorização da PRPG, para isso deve ser preenchido formulário próprio contendo a indicação das
atividades que serão realizadas, os conteúdos abordados e como estes serão desenvolvidos. e.1) a
Profa. Teise Informou que do total das 63 disciplinas oferecidas, considerando-se os 7 programas de
pós-graduação, até aquele momento 31 tinham sido suspensas ou canceladas. e.2) Definiu-se ainda
pela necessidade de a coordenação proceder o levantamento preciso da situação de créditos de pósgraduandos que devem qualificar ou defender até o final de 2020, seja daqueles que precisam dos
créditos das disciplinas em que se encontram matriculados, seja daqueles aguardavam eventos para
apresentação de trabalho a fim de obter créditos especiais 3- Processo seletivo Bolsa Capes DSMestrado- O PPGEducação tem uma bolsa de mestrado disponível para ser atribuída a um de seus
alunos. Deliberou-se pela abertura de novo processo seletivo, totalmente remoto, com manutenção
da Comissão responsável pela seleção realizada em 25 de março de 2020 remotamente, sendo esta
composta pelas Profas. Dras. Filomena Elaine Paiva Assolini e Noeli Prestes Padilha Rivas, a
Representante Discente Priscila de Mattos e presidida pela coordenadora do Programa, professora
Teise Garcia. O calendário aprovado determina: 1-Publicação do edital- 24 de abril de 2020, 2Inscrições a serem recebidas até 04/5/20, de forma remota, mantendo o formato das seleções
anteriores; 3- Publicação da lista de inscritos e horário do processo seletivo – 05/5/20; 4- Entrevistas
remotas com os inscritos no Processo Seletivo - 06/5/20, a partir das 14h. 5-Cadastramento do(a)
bolsista selecionado – 07/5/20. Profa. Teise esclareceu que em casos específicos, existe a
possibilidade do bolsista estabelecer algum tipo de vínculo empregatício depois de ter acesso à bolsa,
de acordo com a Portaria CAPES/CNPq 01, de 2010.Em nota conjunta, CAPES e CNPq esclarecem a
Portaria se permite exclusivamente que bolsistas Capes e CNPq acumulem bolsas com vínculo
empregatício em situação da qual: o vínculo é posterior a concessão de bolsas com atuação em sua
área de formação e relacionada a sua pesquisa, mediante autorização do orientador e da
coordenação do curso.( http://capes.gov.br/images/stories/download/diversos/NotaCapesCNPq.pdf e
http://capes.gov.br/images/stories/download/diversos/NotaCapesCNPq.pdf). Não havendo mais nada
a ser tratado, a reunião encerrou-se às 15h38, 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, 23 de abril de 2020.
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