
 

 

 

 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO/CED/UFSC 

 

 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 08h30min, na sala 618 do bloco A do Centro de 1 

Ciências da Educação – CED/UFSC, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 2 

Educação, convocado ordinariamente pela sua Coordenação Professoras Ione Ribeiro Valle e Luciane 3 

Maria Schlindwein. Estavam presentes os seguintes representantes docentes e discentes: Ione Ribeiro 4 

Valle, Luciane Maria Schlindwein, Elison Antonio Paim, Rosalba Garcia, Lúcia Schneider Hardt, Mônica 5 

Fantin, Eliane Santana Dias Debus, Eneida Oto Shiroma, Celia Regina Vendramini, Diana Carvalho de 6 

Carvalho, Marlene de Souza Dozol, Kamille Vaz e Juliana Schumacker Lessa (representantes discentes). 7 

Iniciada a reunião, a Profª Ione colocou em apreciação e votação a ata da reunião anterior. A Profª Ione lê 8 

o pedido de alteração na Ata, feito pela representante discente Kamille Vaz. O pedido de alteração é 9 

aceito e a Ata Aprovada. A Profª Ione inicia apresentando a pesquisadora de pós-doutorado, professora 10 

Vera Regina Roesler, e convidada-a para apresentar seu tema de estudos pós-doutorais. A professora Ione 11 

lê o parecer do professor Lucídio Bianchetti, supervisor de estágio da professora Vera. Como 12 

representante da linha, a professora Célia comenta sobre o relatório pós-doutoral da pesquisadora, 13 

assinala a importância de trazer para o campo educacional o autor por ela trabalhado, e anuncia que o 14 

relatório atende aos critérios. A professora Ione coloca-o em votação. Aprovado. Em seguida foram 15 

apreciados os processos administrativos de rotina, conforme planilha apresentada abaixo. A professora 16 

Mônica sugere que se inclua a data de ingresso dos pós-graduandos nos processos administrativos de 17 

rotina para clarear as análises das solicitações. A professora Ione destaca e pede ajuda das representantes 18 

discentes presentes que se divulgue aos estudantes que o pedido de prorrogação se trata de 19 

excepcionalidade em contraposição à ideia de direito do estudante de mestrado e de doutorado. A 20 

professora Eneida relembra a fala do professor Lucídio, na aula inaugural, acerca das implicações de uma 21 

geração de pós-graduandos sobre a seguinte. A representante discente da comissão de bolsas, Lara, 22 

pontua que não se trata apenas de uma atitude do bolsista, mas inclui algumas vezes fatores associados à 23 

relação orientando-orientador. A professora Rosalba sugere trabalhar a ideia de excepcionalidade a partir 24 

de alguns critérios, considerando quais são as condições, levantando um mínimo de objetividade para que 25 

se possa trabalhar essa questão. A professora Mônica alerta para o cuidado com a naturalização da 26 

prorrogação, lembra o momento da arguição em que os candidatos são informados sobre as condições de 27 

estudo e de bolsa. A professora Ione procede à leitura do parecer do professor Alexandre Vaz com relação 28 

ao estudo pós-doutoral do pesquisador Divino José da Silva e coloca seu relatório em apreciação e 29 

votação. O Colegiado o aprova. Professora Célia realiza uma consulta em nome da Linha com relação às 30 

qualificações de projetos dos ingressantes de doutorado em 2014, prevista para ser realizada até o final do 31 

primeiro semestre de 2015. As professoras Luciane e Ione sugerem que fique estabelecido o prazo de 32 

final do mês de agosto. A professora Célia considera esse prazo mais viável para que todos os professores 33 

das linhas possam orientar e, ao mesmo tempo, ler os projetos dos demais doutorando da linha. A 34 

professora Ione coloca em apreciação e aprovação o pedido do professor Lucídio de professor voluntário. 35 

Professora Célia ressalta as condições de professor voluntário, lembrando a existência de uma consulta 36 

pública (Resolução sobre o serviço voluntário da UFSC). A professora pontua que fez suas sugestões 37 

relativas à proposta de condições diferenciadas para o professor sênior. A professora Rosalba apresenta o 38 

parecer da comissão instituída para analisar o pedido de Marilene Salete Damian referente à validação do 39 

diploma de Mestre em Educação, cuja dissertação foi intitulada: "De andante a cadeirante: uma nova 40 

trajetória de vida na busca da inclusão educacional e social na cidade de Florianópolis", defendida na 41 

PPGE/CED/UFSC 

262ª Reunião Ordinária do Colegiado Delegado 

Florianópolis, 05 de maio de 2015. 



 

 

Universidad Del Mar, Viña Del Mar, Chile. A professora lê a apreciação da comissão e pontua a 42 

impossibilidade de atendimento da proponente. A professora Ione coloca o parecer em votação e agradece 43 

a comissão organizada para avaliar o referido diploma. O parecer da comissão é aprovado. Professora 44 

Luciane submete à apreciação do colegiado o parecer da comissão instituída para avaliar o pedido de 45 

Eliodória de Fátima Eleutério Ventura referente à validação de título de Doutor em Educação, cuja tese 46 

foi intitulada: "Fundamentos filosóficos do pensamento de Paulo Freire", defendida na Universidad 47 

Nacional del Nordeste, Faculdad Humanidades, Argentina. O parecer da comissão constituída para esse 48 

fim (Portaria nº 74/PPGE/2014) indefere o pedido e apresenta os argumentos que justificam a decisão. 49 

Professora Ione coloca o parecer em votação. Aprovado. Seguindo a pauta, outros processos 50 

administrativos são apreciados. Professora Ione pede aos representantes das linhas para que apresentem, 51 

na próxima reunião, a listagem das disciplinas a serem oferecidas no semestre 2015.2, ressaltando a 52 

necessidade de que sejam apresentadas imediatamente a Ementa e a Bibliografia dos planos de ensino. A 53 

professora também solicita o reenvio do Plano de ensino das disciplinas a serem reeditadas, visando 54 

atualização na Plataforma Sucupira. Disciplinas novas deverão ser aprovadas na próxima reunião devendo 55 

vir acompanhadas de parecer. Professora Diana lembra a projeção que deve ser feita na organização-56 

planejamento do próximo semestre, assinalando a necessidade de considerar quais são as disciplinas 57 

obrigatórias das linhas, lembrando conforme manifestação de algumas linhas o fato de ficarem 58 

sobrecarregadas com a oferta de disciplinas obrigatórias. É fundamental, assinala a professora, saber 59 

quantas disciplinas obrigatórias cada linha tem oferecido, para saber como planejar. A professora Ione 60 

lembra o limite máximo de estudantes por disciplina, que é de 15 alunos, limite, portanto, que deve ser 61 

considerado na aprovação dos novos alunos de mestrado e doutorado. As professoras Luciane e Ione 62 

lembram que cada linha deve ofertar uma disciplina obrigatória. Para que possa ser analisado na próxima 63 

reunião um quadro preliminar das disciplinas, é fixado o dia 25 de maio como prazo máximo de envio 64 

para a coordenação, a fim de compor o quadro das disciplinas. No que se refere ao tema bolsa, a 65 

professora Ione informa que não há qualquer mudança ou nova informação. Acerca da aula inaugural do 66 

Programa, a professora Ione lamenta a ausência dos estudantes, e lembra a pouca participação destes nos 67 

Seminários Especiais, indicando a necessidade de maior engajamento na vida acadêmica. Sobre o Prêmio 68 

Capes de Tese, a professora Ione informa que 4 doutorandos inscreveram suas teses, informa que a UFSC 69 

instituiu o Prêmio UFSC de Tese e que foi organizada uma comissão para isso. A professora Ione passa a 70 

palavra à representante discente Kamille Vaz que pede para ler a Nota de Esclarecimento (anexada a esta 71 

Ata), assinada pelos Estudantes Organizados e que esclarece a posição dos estudantes (tomada em reunião 72 

de junho de 2014) acerca do evento ANPED em Florianópolis. Kamille solicita a divulgação das 73 

comissões e suas organizações em torno da ANPED para que a mesma possa ser repassada aos 74 

estudantes. A professora Luciane indaga sobre a questão da condição de bolsista referente ao engajamento 75 

na ANPEd, mencionada na Nota, perguntando se isso foi em algum momento problematizado pelos 76 

estudantes. Kamille sinaliza que não, mas que os Estudantes consideraram importante a inclusão desse 77 

aspecto na referida Nota de Esclarecimento. A professora Luciane informa sobre a possibilidade dos 78 

estudantes da graduação e pós-graduação atuarem como monitores ou ouvintes, com isenção de inscrição 79 

no evento, com direito à certificação, aspecto este que vem sendo discutido pela comissão local da 80 

ANPEd com a comissão nacional. A professora informa que este ponto poderá ser viabilizado 81 

posteriormente em espaço próprio da página da ANPED. A professora Luciane comenta ainda sobre a 82 

logística do volume de livros da ANPED, sugerindo que estes sejam doados à Biblioteca setorial do CED. 83 

O Colegiado sugere que a Biblioteca seja consultada previamente sobre as condições concretas de 84 

recepção desses volumes. Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião e 85 

eu, Juliana Lessa, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pela Coordenadora do PPGE, após 86 

ser aprovada pelo Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Educação do CED/UFSC. 87 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA 88 
AGENDAMENTO DE QUALIFICAÇÕES DE TESE 

Doutorando: Demétrio Cherobini 

Orientador: Paulo Sérgio Tumolo 

 

Título: "Teoria do capital, transição socialista e 

educação na obra de István Mészáros: estudo 

introdutório" 

Banca examinadora: 

Astrid Baecker Ávila (EED/UFSC) 

Ademir Quintilio Lazarini (UEM) 

Patrícia Laura Torriglia (PPGE/UFSC) 

Ricardo Muller (CFH/UFSC) – Suplente 

Data: 

13/05/2015 



 

 
Doutoranda: Júlia Terra Denis Collaço 

Orientador: Wladimir Antônio da Costa Garcia 

Coorientadora: Lúcia Schneider Hardt 

 

Título: "Poéticas corporais: a dança é aquilo que me 

dança" 

Banca examinadora: 

Andrea marta Díaz Genis (Universidad de la R. del Uruguai) 

Gilka Girardello (PPGE/UFSC) 

Vera Torres (CDS/UFSC) 

Angélica Vier Munhoz (UNIVATES) 

Elaine Schmidlin (UDESC) – Suplente 

Data: 

05/05/2015 

Doutorando: Willian Casagrande Candiotto 

Orientadora: Patrícia Laura Torriglia 

Coorientador: Ademir Damazio (UNESC) 

 

Título: "Crítica da razão geométrica: uma análise do 

objeto da geometria" 

Banca examinadora: 

José Roberto Boettger Giardinetto (UNESP) 

Maria Isabel Batista Serrão (PPGE/UFSC) 

Vidalcir Ortigara (UNESC) 

Astrid Baecker Ávila (EED/UFSC) – Suplente 

Data: 

14/05/2015 

Doutorando: Adriano de Oliveira 

Orientador: Lucídio Bianchetti 

 

Título: "Aproximações entre a Universidade e a Escola 

Básica: a Iniciação Científica Júnior (ICJ)" 

Banca examinadora: 

Valdemar Sguissardi (UFSCar/UNIMEP/SP) 

Emília Rodrigues Araújo (UMinho/PT) 

Tânia Maria Hetkowski (UNEB/BA) 

Ione Ribeiro Valle (PPGE/UFSC) 

Mariléia Maria da Silva (PPGE/UDESC) 

Vera Regina Roesler (UNIPLAC/SC) 

Juares da Silva Thiesen (PPGE/UFSC) – Suplente 

Data: 

15/05/2015 

Doutorando: Eli Lopes da Silva 

Orientadora: Dulce Márcia Cruz 

 

Título: "Labirinto rizomático de experimentações a 

partir do uso de mídias digitais: professor pesquisador 

em etnopesquisa-formação" 

Banca examinadora: 

Sandra de Fátima Pereira Tosta (PUC Minas) 

Martha Kaschny Borges(UDESC) 

Santiago Pich (PPGE/UFSC) 

Araci Vaz Catapan (PPGE/UFSC) 

Daniela Ramos (PPGE/UFSC) – Suplente 

Data: 

28/05/2015 

Doutoranda: Roseli Terezinha Kuhnen 

Orientadora: Rosalba Maria Cardoso Garcia 

 

Título: "A concepção de deficiência na política de 

Educação Especial brasileira (1973-2014" 

Banca examinadora: 

Jaakko Kauko (Universidade de Helsinki) 

Mônica Carvalho Magalhães Kassar (PPGE/UFMS) 

Daniela Ribeiro Schneider (PPGP/UFSC) 

Eneida Oto Shiroma (PPGE/UFSC) 

Data: 

25/05/2015 

Doutoranda: Gisely Pereira Botega 

Orientadora: Ana Maria Borges de Souza 

 

Título: "Cartografias subjetivas: pertencimento e 

resitências nos processos educativos de mulheres 

quilombolas da Toca de Santa Cruz" 

Banca examinadora: 

Georgina Helena Lima Nunes (UFPel/RS) 

Joana Célia dos Passos (PPGE/UFSC) 

Angélica Silvana Pereira (UFSC) 

Marta Corrêa de Moraes (UFSC) – Suplente  

Data: 

28/05/2015 

Doutoranda: Rosilene de Fátima Koscianski da 

Silveira 

Orientadora: Eliane Santana Dias Debus 

 

Título: "Infâncias e poesia: potências em curso" 

Banca examinadora: 

Diana Navas (PUC/SP) 

Celdon Fritzen (CCE/UFSC) 

Nelita Bortolotto (MEN/UFSC) 

Dilma Beatriz Juliano (UNISUL)  

Maria Zélia Versiani Machado (UFMG) – Suplente  

Glória Kirinus (UFPR) – Suplente 

Data: 

22/05/2015 

Doutorando: Fábio Baracuhy Medeiros 

Orientador: Gilka Elvira Ponzi Girardello 

 

Título: "A infância da experiência do artista: cadernos 

de tese" 

Banca examinadora: 

Fabiana de Amorim Marcello (PPGEDU/UFRGS) 

Ana Maria Hoepers Preve (UDESC) 

Karen Cristine Rechia (UFSC) 

Telma Anita Piacentini (UFSC) – Suplente 

Data: 

27/05/2015 

Doutorando: Vilmar José Both 

Orientador: Paulo Sérgio Tumolo 

 

Título: "Formação dos trabalhadores da educação 

básica: aspectos políticos da proposta de formação da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação - CNTE" 

Banca examinadora: 

Adriana D'Agostini (PPGE/UFSC) 

Marival Coan (IFSC) 

Mauro Titton (MEN/UFSC) – Suplente 

Data: 

29/04/2015 

Ad referendum 

AGENDAMENTO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Mestranda:  Greicy Steinbach 

Orientador: Lucídio Bianchetti 

 

Título: “A monitoria no Ensino Superior. Um estudo 

de caso na UFSC” 

Banca examinadora: 

Elí Henn Fabris (UNISINOS/RS) 

Marcos Laffin (UFSC) 

Diana Carvalho de Carvalho (PPGE/UFSC) 

Marilu Diez Lisboa (UNIPLAC/SC) – Suplente  

Data: 

21/05/2015 

Mestrando:  Caio Ragazzi Pauli Simão Banca examinadora: Data: 



 

 
Orientador: Nise Maria Tavares Jinkings 

 

Título: “Produção acadêmica sobre Movimento 

Estudantil no campo da educação: levantamento e 

análise de teses, dissertações e publicações em 

periódicos (1979-2014)” 

Andréa Galvão (UNICAMP/SP) 

Lucídio Bianchetti (PPGE/UFSC) 

Mauro Titton (UFSC) 

Célia Regina Vendramini (PPGE/UFSC) – Suplente  

18/05/2015 

Mestranda:  Suelen Cristine Fruneaux 

Orientador: Nise Maria Tavares Jinkings 

 

Título: “O currículo da disciplina de sociologia nas 

escolas públicas de Ensino Médio: experiências 

docentes, formação e condições de trabalho do 

professor” 

Banca examinadora: 

Sueli Guadalupe de Lima Mendonça (UNESP/SP) 

Juarez da Silva Thiesen (PPGE/UFSC) 

Antônio Alberto Brunetta (MEN/UFSC) 

Amurabi Pereira de Oliveira (CFH/UFSC) – Suplente  

Data: 

25/05/2015 

AGENDAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 

Mestranda:  Sheila Hempkemeyer 

Orientador: Leandro Belinaso Guimarães 

 

Título: “Pedalar: experiências sobre duas rodas na 

cidade” 

Banca examinadora: 

Daniela Ripoll (PPGE/ULBRA) 

Apoliana Regina Groff (UFSC) 

Eduardo Silveira (IFSC) 

Gilka Girardello (PPGE/UFSC) – Suplente  

Data: 

15/06/2015 

Mestranda:  Juliana Ribeiro Alves Franzoni 

Orientador: João Josué da Silva Filho 

 

Título: “Pedalar: experiências sobre duas rodas na 

cidade” 

Banca examinadora: 

Márcia Buss Simão (UNISUL) 

Ângela Maria Scalabrin Coutinho (UFPR) 

Eloísa Acires Candal Rocha (PPGE/UFSC) 

Kátia Adair Agostinho (UFSC) – Suplente  

Data: 

15/05/2015 

INDICAÇÃO DE COORIENTADOR(A) 

Mestrando: Leandro da Costa 

Orientadora: Rosana Silva de Moura 

Coorientador: Leônidas Roberto Taschetto (UNILASALLE/RS) 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

ESTUDOS INDIVIDUALIZADOS – PROPOSIÇÕES 

Mestranda: Thaís Ehrhardt de Souza 

Orientador(a): Gilka Girardello 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

ESTÁGIO DOCÊNCIA - PROPOSIÇÕES 

Doutorando: Helder Madruga de Quadros 

Orientador: Jaison José Bassani 

Supervisores de estágio: Jaison José Bassani e Rogério Santos Pereira 

Disciplina: Estágio supervisionado em educação física II (DEF 5873) 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

Doutoranda: Soraya Reginato da Vitória 

Orientadora: Patrícia Laura Torriglia 

Supervisores de estágio: Lilane Maria de Moura Chagas 

Disciplina: Literatura e Infância (MEN 7132) 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

RELATÓRIOS DE ESTUDOS INDIVIDUALIZADOS 

Mestrando: Davi Henrique Correia de Codes 

Orientador(a): Leandro Belinaso Guimarães 

Número de créditos: 2 

Conceito: A 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

RELATÓRIOS PÓS-DOUTORAIS 

Pós-doutorando: Divino José da Silva (UNESP/Presidente Prudente) 

Supervisor: Alexandre Fernandez Vaz 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

Pós-doutoranda: Vera Regina Roesler (PPGE/UNIPLAC) 

Supervisor: Lucídio Bianchetti 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Mestranda: Ivânia Fabíola de Souza 

Orientadora: Andrea Brandão Lapa 

Ingresso: 2014              Bolsa: Não 

Período para o trancamento: semestre de 2015.1 

Motivo: impossibilidade de conciliar trabalho e estudos; 

situação deverá regularizar-se em junho, pois a mestranda 

apresentou solicitação de afastamento. 

Deferido (X) 

Indeferido (  ) 

 

Florianópolis, 05 de maio de 2015. 

 Juliana Lessa                                                                                         Ione Ribeiro Valle 

Representante suplente dos doutorandos no Colegiado                            Coordenadora do PPGE 

 

ORIGINAL FIRMADO 


