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ATA DE REUNIÃO – COLEGIADO DE CURSO 

1. Identificação da Reunião 

DATA: 12/12/2019 HORÁRIO: 

das 13h30 às 16h30 
(encerrada antecipadamente, 
às 15h00, devido a convocação 
da Direção Geral do campus) 

LOCAL: Lab 15 (Bloco C) 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 

1. Expediente da CRP; 
2. Informes sobre edital de credenciamento de docentes colaboradores; 
3. Deliberação sobre alterações do regimento interno do Programa; 
4. Outros informes e demandas dos Professores e membros do Colegiado. 

 

2. Participantes da Reunião  
Conforme listas de presença assinadas, em anexo. 

3. Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio deu início à reunião às 13h30. Seguindo a ordem da pauta, foram 
discutidos os seguintes itens: 

>>1. Expediente da CRP: Foi deferido o pedido de trancamento de matrícula da discente 
Lucilene Cândido Rocha (ingressante em 2018, prontuário 1880756), orientanda do Prof. 
Rogério. O prazo previsto para este trancamento é de 13/12/2019 até 12/06/2020.  

 

>>2. Informes sobre edital de credenciamento de docentes colaboradores: O Prof. José Otavio 
informou ao Colegiado que o Edital redigido pela Comissão de revisão dos critérios de 
credenciamento de Professores já foi aprovado pela Diretoria de Pesquisa do campus São Paulo 
e encaminhado à Direção Geral para publicação. Esse edital abre 4 (quatro) vagas para 
credenciamento de novos docentes colaboradores, sendo 3 (três) delas reservadas para 
docentes com formação e projetos de pesquisa voltados aos Ensino de Matemática e/ou 
Ciências e Matemática na Educação Infantil ou Séries Iniciais do Ensino Fundamental. A 
expectativa da Coordenação do curso é que o Edital seja lançado ainda em dezembro de 2019, 
para que as inscrições de candidatos ocorram na primeira quinzena de fevereiro de 2020. O 
Prof. Traldi ressaltou que embora o Edital corra sob a responsabilidade da comissão, esta 
poderá recorrer aos demais docentes do Programa na fase de avaliação dos projetos de 
pesquisa dos candidatos. Os Professores Gustavo e Rogério sugeriram que a Coordenação de 
curso busque auxílio da Diretoria da DCM e da PRP para garantir ampla divulgação deste Edital 
dentro do campus São Paulo e também nos demais campi do IFSP. 

 

>>3. Deliberação sobre alterações do regimento interno do Programa: A comissão de estudo 
dos documentos da CAPES elaborou uma proposta de reformulação do Regimento Interno do 
Programa. Essa proposta foi divulgada previamente aos membros do Colegiado, mas não houve 
tempo para deliberação sobre este item da pauta devido à convocação feita pela Direção Geral 
do campus a todos os servidores, que forçou o encerramento antecipado desta reunião, às 
15h00. 
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>>4. Outros informes e demandas dos Professores e membros do Colegiado: A Profa. Diva 
divulgou a oficialização do seu pedido de aposentadoria e manifestou interesse em permanecer 
credenciada no Programa de Mestrado na condição de Professora Permanente Sênior. O Prof. 
José Otavio, em nome da Coordenação de curso, ficou de verificar os trâmites formais para 
esse registro. 

 O Prof. José Otavio apresentou ao Colegiado uma demanda que recebeu de dois colegas, 
docentes da área de Geografia do campus São Paulo. Esses Professores manifestaram interesse 
em se credenciar no Programa, argumentando que suas linhas de pesquisa poderiam contribuir 
com a sua dimensão interdisciplinar. O Prof. José Otavio enviou uma consulta à Coordenação 
da área de Ensino da CAPES sobre o caso, ainda sem resposta. A Professora Diva e o Professor 
Gustavo apresentaram um contrapondo entre a ampliação das áreas de atuação do curso e o 
impacto que um maior número de alunos traria à boa condução das disciplinas, principalmente 
às obrigatórias como Metodologia da Pesquisa e Teorias de Ensino e Aprendizagem. A Profa. 
Amanda manifestou que a interdisciplinaridade é um valor desejável na pós-graduação, mas o 
Colegiado entendeu que não havia tempo para avançar nesta questão. A Coordenação de curso 
esclareceu que, da forma como ficou redigido o Edital de credenciamento de novos docentes, 
os requisitos de formação impedem a inscrição dos colegas da Geografia, mas ficou de pautar 
esse debate numa das primeiras reuniões do próximo ano. 

 Os Professores Rogério e José Paulo solicitaram que a Coordenação envie uma nota aos 
novos alunos lembrando da disponibilidade de horários com que se comprometeram para o 
mestrado no período vespertino. 

 Os Professores Gustavo e Amanda apresentaram um relato sobre plágio identificado em 
atividade elaborada por um grupo de discentes na disciplina de Epistemologia e Didática 
oferecida neste segundo semestre de 2019. Os Professores registraram que, depois de 
confirmarem a cópia de vários trechos do texto entregue, ofereceram ao grupo a oportunidade 
de refazer a tarefa. Apesar dessa chance, a segunda entrega do grupo ainda apresentava vários 
trechos plagiados, o que motivou os professores a levarem a questão até o Colegiado de curso. 
A Coordenação do curso alertou que, nos termos do Art. 28 do Regulamento Interno do curso, 
“recorrer em plágio” implica desligamento do discente do Programa. Houve dúvidas entre os 
membros do Colegiado se a instância de plágio referida no Regulamento se aplicaria a 
atividades em disciplinas ou somente ao conteúdo da dissertação dos discentes. Por sugestão 
do Professor José Paulo, o Colegiado se motivou a detalhar a redação do Regulamento Interno 
no que se refere à questão do plágio. O Prof. José Otavio sugeriu e o Colegiado concordou que 
deve ser mantida a regra de desligamento do curso apenas nas situações em que o plágio é 
detectado no relatório de qualificação ou na dissertação de mestrado, e que o plágio em outras 
atividades, como a relatada pelos Professores Gustavo e Amanda, deve implicar na reprovação 
do discente na respectiva disciplina. Diante desse entendimento e julgando a atual redação do 
regulamento excessivamente dura para o caso, o Colegiado ratificou a decisão dos docentes 
Gustavo e Amanda de reprovar os discentes envolvidos no caso relatado na disciplina de 
Epistemologia e Didática. A Coordenação de curso deverá encaminhar aos discentes uma nota 
esclarecendo essa decisão e deverá propor ao Colegiado uma nova redação dos artigos 
envolvendo plágio no Regulamento Interno do Programa. 

Ainda sobre o plágio, os Professores Corrallo e José Otavio propuseram que esse tema 
seja incluído nas ementas de Metodologia da Pesquisa e Tecnologias no Ensino, discutindo o 
conceito, suas implicações e formas de detecção envolvendo tecnologias digitais. A proposta 
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foi aceita pelo Colegiado. 
 

4. Lista de Distribuição 

Todos os participantes deverão receber cópia desta ata de reunião. Adicionalmente, indicamos 
as pessoas que também deverão tomar ciência das deliberações aqui descritas. 

 Marilza Helena Ataliba (Coordenadoria de Registros Escolares de Pós-Graduação - CRP) 

 Thomas Edson Filgueiras Filho (Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - DPE) 

 

5. Anexos 

 A – Lista de presença da reunião Geral dos Docentes do Programa; 

 B – Lista de presença do Colegiado de Curso; 
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Anexo A – Lista de presença da reunião Geral dos Docentes do Programa. 
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Anexo B – Lista de presença do Colegiado de Curso. 

 


