
 

 

 

 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO/CED/UFSC 

 

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 08h30min, na sala 618 do bloco A do 1 

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

Pós-Graduação em Educação, convocado ordinariamente pela sua Coordenação: Professoras Ione 3 

Ribeiro Valle e Luciane Maria Schlindwein. Estavam presentes os seguintes representantes 4 

docentes e discentes: Ione Ribeiro Valle, Rosalba Maria Cardoso Garcia, Marlene de Souza Dozol, 5 

Dulce Márcia Cruz, Elison Antônio Pain, Diana Carvalho de Carvalho, Joana Célia dos Passos, 6 

Célia Regina Vendramini, representantes docentes, e Juliana Schumacker Lessa, representante 7 

discente. Também se fizeram presentes as alunas: Morgana Dreon, Julia Larissa Borges Barcella e 8 

Danielle Torri, convidadas a participar da reunião. A reunião foi aberta com as alunas Morgana, 9 

Júlia e Danielle relatando seus pontos de vista acerca da ANPED e concluindo o quão foi 10 

gratificante participar daquele evento. Posteriormente a coordenadora submeteu à aprovação a Ata 11 

da 271ª Reunião Ordinária do Colegiado Delegado, realizada em 03.11.2015 e à apreciação da Ata 12 

da 272 ª Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno de 11/11/2015. Após aprovada a Ata da 271ª, 13 

foi dada continuidade à pauta. Primeiramente, foi apreciado e aprovado o calendário 2016.1 no qual 14 

se destaca que a matrícula dos doutorando será no dia 09/12/2015 e a Reunião do Colegiado dia 15 

05/04/2016 – terça-feira. Após a aprovação do respectivo calendário, foi analisada e debatida a 16 

proposta da Comissão instituída para propor nova sistemática de seleção para o mestrado e 17 

doutorado , turmas 2016 e 2017, respectivamente. A minuta dos Editais para mestrado e doutorado 18 

foram apreciados, tendo sido acordado que as datas e o número de vagas serão definidos a 19 

posteriori pela Comissão a ser constituída para a condução do processo seletivo, após o 20 

encaminhamento dos dados das linhas. O fluxograma de seleção proposto foi aprovado por 21 

unanimidade. Além disto, ficou estabelecido que os Pré-Projetos deverão ter Resumo e Palavras-22 

Chave. Quanto à proposição de novas disciplinas, após lidos os pareceres, foram aprovadas as 23 

seguintes disciplinas: S.E. Para ler Jean-Jacques Rousseau, a ser ministrada pela profa. Marlene de 24 

Souza Dozol; S.E. pesquisa Web 2.0, a ser ministrada pela profa. Andrea Lapa; S.E. narrativas na 25 

cultura digital, a ser ministrada pela profa. Dulce Márcia cruz; S.E. Biopolítica e educação, a ser 26 

ministrada pelo prof. Santiago Pich; S.E. Martin Heidegger: Tópicos para a educação II ("O habitat 27 

poético", "o ser-para-a-morte", "a questão técnica"), a ser ministrada pela profa. Rosana Silva de 28 

Moura; S.E. Pesquisa em educação de jovens e adultos, a ser ministrada pela profa. Maria Hermínia 29 

Laffin; S.E. Educação e relações raciais no Brasil contemporâneo, a ser ministrada no semestre 30 

2016.2 pela profa. Joana Célia dos Passos. Aprovadas por unanimidade. A Prof.ª Diana comentou 31 

sobre o quadro de disciplinas lembrando que a disciplina "Infância e Escolarização: dimensões 32 

históricas e contextuais", a ser por ela ministrada, é obrigatória do Programa, para o mestrado, 33 

compondo o quadro dos Fundamentos da Educação. A Profa. Ione distribuiu a Planilha dos 34 

Processos Administrativos de Rotina, abaixo, para apreciação do colegiado. Analisou-se o conteúdo 35 

da referida planilha, aplicando-se as devidas correções: proposições de estudos individualizados e 36 

estágios docência, agendamentos de defesas e qualificações de teses, agendamentos de defesas e 37 

qualificações de dissertações, solicitações de coorientação, relatórios de estágio docência e 38 

prorrogações. O item prorrogações foi objeto de uma discussão pormenorizada, em razão de alguns 39 

aspectos polêmicos. Dado o adiantado da hora e a ampla pauta a ser discutida, optou-se por 40 

suspender a reunião e agendar sua continuidade para o dia 08.12. Ficou acordado que a planilha dos 41 

PPGE/CED/UFSC 

273ª Reunião Ordinária do Colegiado Delegado 

Florianópolis, 1º de dezembro de 2015. 



 

 

processos de rotina comporá a Ata da próxima reunião. Sendo assim a coordenadora deu por 42 

encerrada a reunião e eu, Alexandre Colle, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pela 43 

Coordenadora do PPGE, após ser aprovada pelo Colegiado Delegado do Programa de Pós-44 

Graduação em Educação do CED/UFSC. 45 
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