
 

  

 

Nota de esclarecimento °3 de 9 de maio de 2019 

SOBRE PEDIDOS DE INCLUSÃO DE PAUTA NO COLEGIADO DELEGADO DO PPGE 

A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Educação da UFSC, após inúmeros 
questionamentos realizados por alunos e professores, faz os seguintes esclarecimentos sobre pedidos 
de inclusão de pauta no colegiado do PPGE: 

- as reuniões ordinárias do Colegiado Delegado do PPGE ocorrem toda primeira terça-feira de 
cada mês; 

- o PPGE costuma aprovar mais de 60 processos por reunião, o que torna a composição da 
pauta e o registro das reuniões algo extremamente complexo; 

- em setembro e outubro de 2018, mais de 50% dos processos aprovados foram incluídos 
durante a reunião, o que dificulta o registro sobre o que foi aprovado; 

- em maio de 2019, apenas 6 processos foram incluídos durante a reunião e os erros da planilha 
de rotina diminuíram na ordem de 80% em relação as últimas reuniões de 2018; 

- a fim de organizar os processos a serem aprovados e as documentações necessárias, os 
pedidos devem ser enviados até a quarta-feira que antecede a reunião ordinária de colegiado 
delegado do PPGE. Assim, a Secretaria tem tempo suficiente para organizar a pauta e instruir os 
processos de maneira regular; 

- pedidos fora do prazo devem ter caráter de urgência e serem enviados ao representante da 
linha no colegiado para inclusão no início da reunião; 

- o colegiado deverá julgar se o pedido apresentado deve ser incluído ou não na pauta tendo 
em vista seu caráter de urgência. 

Essas medidas servem ao aprimoramento das atividades de registro da Secretaria. Outras 
medidas internas estão sendo tomadas para organizar o processo de registro do colegiado e de demais 
atividades do Programa. 

Esses esclarecimentos servem de subsídio ao trabalho da Secretaria, das linhas de pesquisa e 
do colegiado delegado do PPGE.  

Atenciosamente; 

 

Profa. Dra Soraya Franzoni Conde 
Coordenadora do PPGE/CED/UFSC 
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