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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 1 

PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE 2 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP). Reunião realizada em 19 de 3 

maio de dois mil e dezesseis, às 14h45min, no Laboratório 10 – Câmpus São Paulo. A pauta 4 

da reunião era composta por: 1. Expediente da CRP. 2. Discussão sobre: a) alteração de 5 

orientador da aluna Eveline Dias da Silva Siqueira; b) RED do discente Emílio Galhardo Filho. 6 

3. Situação dos cursos de pós-graduação na estrutura organizacional do Câmpus: informes. 7 

4. Discussão sobre ações a serem desenvolvidas à luz da Portaria Normativa MEC N. 13, de 8 

11 de março de 2016 (que dispõe sobre ações afirmativas na Pós-Graduação). 5. Análise de 9 

possibilidade de parceria com professores externos ao Câmpus: contato com o prof. Ivan 10 

Fortunato (Câmpus Itapetininga); 6. Regulamento Interno do Programa e situação do 11 

Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFSP. 7. Avaliação interna do Programa. 12 

Compareceram à reunião os seguintes membros do colegiado: Profa. Dra. Amanda Cristina 13 

Teagno Lopes Marques (coordenadora do Programa e presidente do colegiado), Prof. Dr. 14 

Armando Traldi Junior (titular), Prof. Dr. Nelson Menolli Junior (titular), Prof. Dr. Pedro Miranda 15 

Junior (titular), Profa. Dra Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira (titular), Prof. Dr. Gustavo 16 

Isaac Killner (suplente), o discente Edimar Cristiano Macedo (titular), a servidora Cacilda 17 

Angélica José Alves (titular). Justificaram ausência: a Profa. Dra Mariana Pelissari Monteiro 18 

Aguiar Baroni (titular), e a discente Tatiane Guimarães de Oliveira (titular) 1. Expediente da 19 

CRP. Foi avaliada a solicitação de justificativa de falta da discente Giovanna Vianna Mancini 20 

devido à participação em evento científico. Ainda que o Colegiado reconheça a importância da 21 

participação dos alunos em eventos, e esta seja uma atividade exigida como requisito à 22 

conclusão do mestrado, não será possível abonar a falta por não haver previsão legal de 23 

abono para essa circunstância. 2. Discussão sobre: a) alteração de orientador da aluna 24 

Eveline Dias da Silva Siqueira. A coordenação informou ao Colegiado o pedido de 25 

desligamento de orientação encaminhado pela profa Graziela Marchi Tiago, justificado pela 26 

incompatibilidade de horário para reuniões de orientação. Após contato via email com os 27 

professores do grupo da Matemática, seguida de consulta ampla a todos os docentes do 28 

Programa, sem obtenção de resposta positiva, a coordenadora informou que conversou 29 

diretamente com o prof, Rogério Fonseca, que se mostrou disponível a conversar com a aluna 30 

a fim de verificar a possibilidade de orientação. Aventou-se a possibilidade de formalizar, no 31 

processo seletivo, o horário de orientação, de modo a evitar problemas quando do ingresso 32 

do discente no Programa, considerando a ciência deste acerca da necessidade de 33 

disponibilidade no período vespertino. b) RED do discente Emílio Galhardo Filho. A 34 
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coordenação recebeu a solicitação de Regime de Exercícios Domiciliares de 15/04 a 35 

12/08/2016. Como o discente não está cursando nenhuma disciplina no momento, não há 36 

como encaminhar atividades domiciliares – na prática, por se tratar de período de escrita da 37 

dissertação, a atividade domiciliar já está ocorrendo. O Colegiado manifestou o entendimento 38 

de que o RED não implica suspensão nem prorrogação de prazo. Considerando a situação do 39 

aluno – que deveria ter qualificado até 25/04/2016 –, o Colegiado sugere que o discente 40 

solicite trancamento de matrícula. 3. Situação dos cursos de pós-graduação na estrutura 41 

organizacional do Câmpus: informes. A coordenadora informou ao grupo que a situação 42 

dos cursos de Pós-Graduação – e sua vinculação à DPE ou aos Departamentos – vem sendo 43 

discutida no Câmpus, mas que a decisão sobre a Estrutura Organizacional caberá ao 44 

CONCAM. Informou que seis de oitos coordenadores de pós-graduação assinaram 45 

documento no qual defendem a vinculação dos cursos à DPE, documento este que foi 46 

divulgado a discentes e docentes do Programa, e encaminhado ao CONCAM, DGC e DAC. 4. 47 

Discussão sobre ações a serem desenvolvidas à luz da Portaria Normativa MEC N. 13, de 48 

11 de março de 2016 (que dispõe sobre ações afirmativas na Pós-Graduação). O 49 

Colegiado deu início ao debate, propondo as seguintes ações: a) No processo seletivo, 50 

solicitar autodeclaração sobre presença de deficiências e necessidades especiais a fim de 51 

que seja providenciada prova específica (considerando que o Câmpus conta com intérprete 52 

de LIBRAS e equipamento para escrita/ leitura em Braille); b) Construção de itinerários 53 

formativos alternativos para mestrandos com deficiência (o que poderá implicar, por exemplo, 54 

a substituição do texto escrito da dissertação por outra forma de produção no caso do 55 

estudante surdo, que tem a LIBRAS como língua natural); c) Solicitação de autodeclaração, 56 

no processo seletivo, de raça e etnia; d) A longo prazo, inclusão de professores negros, 57 

indígenas e com deficiências no corpo docente do Programa. Debateu-se sobre a viabilidade 58 

do estabelecimento de cotas (reserva de vagas) para negros, indígenas e deficientes, sem 59 

que se alcançasse um consenso. Devido à complexidade da temática, optou-se por agendar 60 

uma reunião no dia 02/06, às 14h45, com pauta única, aberta a todos (discentes e docentes), 61 

e com convite a um representante do NAPNE a fim de auxiliar nos encaminhamentos. As 62 

propostas de ação deverão ser encaminhadas até 17/06 à DPE. 5. Análise de possibilidade 63 

de parceria com professores externos ao Câmpus: contato com o prof. Ivan Fortunato 64 

(Câmpus Itapetininga). A coordenadora expôs a possibilidade de organização de número 65 

especial da Revista Hipótese (IFSP Itapetininga) com artigos advindos das produções do 66 

Mestrado, bem como a disponibilidade manifestada pelo prof. Ivan em participar da 67 

SEDCITEC e mesmo da disciplina Seminários de Pesquisa I com relato de pesquisa. Há ainda 68 
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dificuldade de credenciamento de docentes externos ao Câmpus ao Programa devido à 69 

inexistência de regulamento para tal, e necessidade de pagamento de diárias para o caso de 70 

atuação de outro câmpus. 6. Regulamento Interno do Programa e situação do 71 

Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFSP. A coordenadora informou que a 72 

DPE e os coordenadores de Programas de Mestrado do Câmpus têm se reunido para discutir 73 

o Regulamento do Stricto Sensu do IFSP, revendo o documento ora vigente e realizando 74 

alterações que consideram cabíveis. A sugestão será encaminhada à PRP. 7. Avaliação 75 

interna do Programa. O prof. Armando Traldi apontou algumas questões a serem discutidas: 76 

a) Repensar a lógica de oferecimento das disciplinas, incluindo mais optativas e inserindo de 77 

maneira mais direta referenciais teóricos da área de ensino das disciplinas específicas; b) 78 

Estabelecimento de horários fixos e comuns para reuniões de grupos de pesquisa (o que 79 

poderia auxiliar na promoção dos grupos e no estabelecimento de intercâmbios e parcerias 80 

entre grupos); c) Analisar as possibilidade de parceria com o PROFMAT (por exemplo, 81 

acolhermos alunos especiais daquele Programa em nossas disciplinas); d) Realizar avaliação 82 

do Programa junto aos discentes. Devido ao escasso tempo e à relevância da temática, 83 

optou-se por dar continuidade a ela na próxima reunião de professores do Programa. Não 84 

havendo mais tempo, a reunião foi encerrada e vai por mim assinada e pelos demais 85 

presentes. 86 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques* _________________________________________ 87 

Armando Traldi Junior *                          ___________________________________________ 88 

Cacilda Angélica José Alves*                        89 

________________________________________ 90 

Edimar Cristiano Macedo *    ___________________________________________ 91 

Gustavo Isaac Killner *     ___________________________________________ 92 

Nelson Menolli Junior *                   ___________________________________________  93 

Pedro Miranda Junior *                  ___________________________________________  94 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira *  95 

________________________________________ 96 

* O original encontra-se assinado.  
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