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ATA DE REUNIÃO – COLEGIADO DE CURSO 

1. Identificação da Reunião 

DATA: 19/12/2019 HORÁRIO: das 9h30 às 12h00 LOCAL: Lab 15 (Bloco C) 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 
1. Deliberação sobre alterações do regimento interno do Programa; 
2. 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 extraordinária às 9h30. Seguindo a ordem da 
pauta, foram discutidos os seguintes itens: 

>>1. Deliberação sobre alterações do regimento interno do Programa: A Profa. Amanda e o 
Prof. José Otavio representaram a comissão de estudo dos documentos da CAPES, que propôs 
uma série de alterações no Regimento Interno do Programa. O Professor José Otavio 
esclareceu que as principais alterações sugeridas se referiam: 1) à redução do número de 
créditos atribuídos a cada disciplina do curso, preservando os tempos de aulas, mas deixando 
de creditar o tempo de estudo; 2) à substituição da disciplina obrigatória Seminários da 
Pesquisa I pela nova ementa “Seminários da Prática Docente”, que visa articular uma 
iniciativa de acompanhamento da atividade profissional dos discentes; e 3) ao detalhamento 
da composição dos créditos em atividades complementares a serem cumpridos pelos 
discentes. A comissão também propôs a reunião do Regimento Interno e dos Regulamentos 
de Qualificação e Defesa num único documento, de modo que as três alterações listadas 
acima afetariam principalmente a redação dos Artigos 21, 24 e 45 deste regimento unificado. 
O Colegiado debateu as alterações sugeridas pela comissão e propôs ajustes no texto, 
aprovando que os efeitos dessas três alterações se apliquem à organização do curso a partir 
da turma de ingressantes de 2020. A Coordenação do curso ficou de verificar com a Diretoria 
de Pesquisa e com a PRP sobre os trâmites para formalização destas alterações. Não houve 
tempo na reunião para deliberação sobre as demais proposições da comissão e o Prof. José 
Otavio lembrou ao Colegiado que novas alterações devem derivar do trabalho das outras 
quatro comissões ativas do Programa. Deste modo, foram aprovadas as alterações citadas 
nesta ata, mantendo-se a previsão de que outros Artigos do Regimento serão reformulados 
até o final do ano de 2020. A ementa aprovada da nova disciplina, Seminários da Prática 
Docente, se encontra no Anexo C desta ata e a nova versão do regimento, já com as 
alterações aprovadas pelo Colegiado se encontra no Anexo D.  

 

>>2. Outros informes e demandas dos Professores e membros do Colegiado: O Prof. Traldi 
e a Profa. Elaine resgataram demandas para que a coordenação de curso busque saídas junto 
à Direção do campus e à PRP. Essas demandas se referem à revisão da composição das bancas 
de qualificação e à disponibilidade de uma sala adequada para defesas. O Prof. José Otavio 
informou que essas duas demandas já foram encaminhadas, mas que buscará formas de 
cobrar celeridade nos processos. 
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O Prof. José Otavio resgatou o caso de plágio discutido na reunião de Colegiado ocorrida em 
12/12/2019. Os membros do Colegiado leram as cartas recebidas de dois dos discentes 
envolvidos, mas entenderam que não havia ali nenhum argumento novo que pudesse levar à 
revisão da decisão registrada na ata da referida reunião. A Profa. Amanda pontuou que os 
argumentos apresentados pelos discentes tratavam de aspectos da organização e divisão do 
trabalho acadêmico entre os membros do grupo, ressaltando que tais questões fogem às 
condições de controle e acompanhamento que os Docentes têm para conduzir a avaliação 
das tarefas. Deste modo, ficou mantida a decisão anterior do Colegiado que implica na 
reprovação dos discentes envolvidos na disciplina de Epistemologia e Didática (EDET1).  
 

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; 

 C – Ementa aprovada para a disciplina Seminários da Prática Docente (SPDT2); 

 D – Novo Regimento Interno do Programa aprovado pelo Colegiado (a ser publicado 
na página online do Programa). 
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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. 
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Anexo C – Ementa aprovada para a disciplina “Seminários da Prática Docente” (SPDT2). 

 
 

Código da Disciplina: 

SPDT2 

 

Seminários da Prática Docente 

Total de créditos: 

3 

Natureza: 

( X ) Obrigatória        (   ) Eletiva         (   ) Optativa  

Aulas por semana: 

4 

Carga horária total: 

45 horas  

 

Ementa 

O componente curricular busca o acompanhamento do aluno-professor em suas 
práticas de docência na Educação Básica, Profissional e/ou Superior, por meio de 
relatos e reflexões promovidas nos seminários, focando nas vivências, 
aperfeiçoamento e desenvolvimento de práticas, processos e produtos para o ensino-
aprendizagem em Ciências e Matemática. As discussões promovidas na disciplina 
visam contribuir com a concepção, desenvolvimento e aplicação do produto-
educacional ligado à pesquisa de mestrado dos discentes. 
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