
 
 

 

 

ATA NÚMERO 03/2018 - REUNIÃO DE COLEGIADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

Realizada em 28/06/2018 

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 vinte e 3 

oito de junho de dois mil e dezoito, às 13h15min, no Lab 14 do IFSP – Câmpus São Paulo. A 4 

pauta da reunião era composta por: 1. Aprovação de Bancas. 2. Comunicação do professor 5 

Armando Traldi Junior de seu desligamento como membro titular do colegiado de curso. 6 

3. Solicitação da professora Elaine Pavini Cintra para avaliação do colegiado do nome da 7 

Dr.a Keysy Solange Costa Nogueira para atuar, a partir do segundo semestre de 2018, 8 

como docente colaborador/voluntário no Programa de Mestrado. 4. Expediente da CRP. 9 

5. Comissão Examinadora do Processo Seletivo para ingressantes em 2019. 10 

Compareceram à reunião os seguintes membros do colegiado: Prof. Dr. Pedro Miranda Junior 11 

(coordenador do Programa e presidente do colegiado), Prof. Dr. Gustavo Isaac Killner (titular), 12 

Prof.ª Dr.ª Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira (titular), Prof. Dr. José Otávio Baldinato 13 

(suplente), Prof.ª Dr.ª Lúcia Scott F. C. A. Collet (suplente), discente Francisco Assis Fagundes 14 

(titular) e o discente Lucas Alexandre Mortale (suplente). Também esteve presente o docente 15 

Prof. Dr. André Perticarrari. Início à pauta da reunião: 1. Aprovação de Bancas. Foram 16 

aprovadas as bancas de qualificação dos discentes: Francisco Assis Fagundes, Francisco 17 

Ernesto Xavier, Reginaldo Guilhermino Libório e Letícia Harumi Yamashita Kawahama. Foi 18 

aprovada a banca de defesa de mestrado da discente Cleicimara Regina Módolo Pico. 19 

2. Comunicação do professor Armando Traldi Junior de seu desligamento como membro 20 

titular do colegiado de curso. O coordenador informou a todos os presentes o comunicado 21 

enviado pelo professor Traldi em 14/05/2018, via email, à coordenação do curso, no qual 22 

comunica à coordenação o seu desligamento do colegiado de curso. Diante do desligamento 23 

do referido professor, o coordenador informou que o professor José Otávio Baldinato passou a 24 

ser membro titular do colegiado. A professora Rebeca informou que a Portaria de designação 25 

dos membros do colegiado tem validade até 05/09/2018, sendo, portanto, necessária uma nova 26 

eleição para membros do colegiado.  O coordenador informou que a eleição está prevista para 27 

a primeira quinzena de agosto/2018 e que ocorrerão eleições para representantes docentes, 28 

discentes e técnicos administrativos ligados à pós-graduação. 3. Solicitação da professora 29 

Elaine Pavini Cintra para avaliação do colegiado do nome da Dr.a Keysy Solange Costa 30 

Nogueira para atuar, a partir do segundo semestre de 2018, como docente 31 

colaborador/voluntário no Programa de Mestrado. O coordenador do curso comentou que a 32 

professora Elaine vai ministrar a disciplina optativa IPPT2 (Interdisciplinaridade e Trabalho com 33 

Projetos no Ensino de Ciências e Matemática) no segundo semestre de 2018 e que a 34 

professora solicita aprovação do colegiado do nome da Dr.a Keysy para atuar como docente 35 

voluntário no Programa, ministrando juntamente com ela a referida disciplina. Segundo o 36 

coordenador, a professora Elaine informou que a Dr.a Keysy Nogueira tem trabalhos publicados 37 

na área interdisciplinar em ensino de ciências. O coordenador do curso comentou que iria 38 

conversar com o diretor da DPE para verificar o aspecto legal da contração de professor 39 

voluntário. A professora Rebeca comentou que o contrato de professor voluntário pode ser feito 40 

pelo campus mediante seleção, por meio de um processo seletivo divulgado em Edital. O 41 

colegiado de curso aprovou a solicitação da professora Elaine, desde que a Dr.a Keysy 42 

Nogueira seja selecionada em Edital publicado pelo IFSP. O coordenador do curso comentou 43 

que iria se reunir com o diretor da DPE para elaboração e posterior publicação do Edital para 44 

processo seletivo de docente voluntário. 4. Expediente da CRP. Foram analisados os 45 

seguintes requerimentos: A) Solicitação de prorrogação de prazo da aluna Sara Alves da Silva 46 

Bonisson. O requerimento foi deferido pelo Colegiado, deliberando-se pela prorrogação em um 47 

semestre; B) Solicitação do aluno Lucas Alexandre Mortale para mudança de orientador e 48 

coorientador. O aluno Lucas, em requerimento, informa que ambos os orientadores estão de 49 

acordo com a mudança e que o Prof. Márcio Vinicius Corallo, atual coorientador, passaria a ser 50 

o orientador, que o Prof. Emerson Ferreira Gomes, atual orientador, passaria a ser o 51 

coorientador. O requerimento foi deferido pelo Colegiado. 5. Comissão Examinadora do 52 

Processo Seletivo para ingressantes de 2019. O coordenador do curso, ao iniciar a pauta 53 
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sobre o processo seletivo de discentes para 2019, pediu ao professor André Perticarrari, 54 

presidente da comissão Examinadora, que comentasse sobre o Edital do Processo Seletivo. O 55 

professor André comentou que a publicação do Edital está prevista para o mês de julho e 56 

informou que serão oferecidas 24 vagas.  A professora Rebeca comentou se o Programa tem 57 

autonomia para indicar o numero de vagas, que começou com o oferecimento de 15 vagas e 58 

em 2017 passou a oferecer 20 vagas. O professor André comentou que o número de 24 vagas 59 

refere-se ao número total de alunos que os professores do programa indicaram ter 60 

disponibilidade de orientação para 2019. Sobre o número de vagas, o professor André disse 61 

que o Prof. Thomas, diretor da DPE, não vê nenhum problema no IFSP em oferecer 24 vagas 62 

no Edital de Seleção. O coordenador do curso informou que iria se reunir com os professores 63 

Thomas e André para certificar se não há nenhum problema junto ao IFSP e à Capes no 64 

oferecimento de 24 vagas. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e vai por 65 

mim assinada e pelos demais presentes. 66 

Pedro Miranda Junior *   _________________________________________ 67 

André Perticarrari*    _________________________________________ 68 

Franciso Assis Fagundes*   _________________________________________ 69 

Gustavo Isaac Killner*   _________________________________________ 70 

José Otávio Baldinato*   _________________________________________ 71 

Lucas Alexandre Mortale*   _________________________________________ 72 

Lúcia Scott F. C. A. Collet*   _________________________________________ 73 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira* _________________________________________ 74 

*O original encontra-se assinado.  


