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ATA DE REUNIÃO – COLEGIADO DE CURSO 

1. Identificação da Reunião 

DATA: 29/08/2019 HORÁRIO: das 13h15 às 14h45 LOCAL: Lab 16 (Bloco C) 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 

1. Expediente da CRP; 
2. Situação da aluna Beatrice; 
3. Relatos da coordenação sobre o seminário de meio termo da CAPES; 
4. Articulação para início do trabalho das comissões; 
5. Outros informes e demandas dos 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 13h15. Seguindo a ordem da pauta, foram 
discutidos os seguintes itens: 

>>1. Expediente da CRP: A pedido da CRP, o Colegiado de Curso reafirmou nesta reunião o 
entendimento de que o prazo regulamentar de dois anos do curso se refere ao depósito da 
dissertação, podendo a defesa ocorrer em até 30 dias a contar deste depósito, sem a 
necessidade de qualquer pedido de prorrogação. Também foi firmado o entendimento de que 
o depósito da qualificação deve ocorrer no mínimo quatro meses antes dessa data limite para 
o depósito da defesa. Desta maneira, a partir do início das aulas de cada nova turma, ficam 
estabelecidos os prazos regulamentais de, no máximo, 20 meses para depósito da qualificação 
e 24 meses para depósito da defesa. 

Foi aprovada a banca de qualificação da aluna Vânia de Almeida Pollitti (ingressante em 
2018, prontuário 1880764), prevista para o dia 16/09/2019, com os seguintes membros: 

 Nome Instituição 

Orientadora Dra. Lucia Scott F. C. Azzi Collet IFSP/SPO 

Titular interno ao Programa Dr. Pedro Miranda Junior IFSP/SPO 

Titular externo ao Programa Dr. Elio Carlos Ricardo FE-USP 

Suplente interno ao Programa Dra. Rebeca Vilas Boas C. de Oliveira IFSP/SPO 

Suplente externo ao Programa Dra. Eugênia Emi Asso Hashiguchi CPS-ETEC Osasco 

Também foi aprovada a banca de qualificação do aluno Luiz Augusto Finatti Francisco 
(ingressante em 2018, prontuário 1880748), prevista para o dia 30/10/2019, com os seguintes 
membros: 

 Nome Instituição 

Orientador Dr. Marcio Vinicius Corrallo IFSP/SPO 

Titular interno ao Programa Dr. Gustavo Isaac Killner IFSP/SPO 

Titular externo ao Programa Dra. Yara Araújo Ferreira Guimarães UNIFESP-Diadema 
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Suplente interno ao Programa Dr. José Otavio Baldinato IFSP/SPO 

Suplente externo ao Programa Dr. Luis Paulo de Carvalho Piassi EACH-USP 

Foi deferido o pedido de trancamento de curso do discente Winderson Braga Cavalcanti 
(ingressante em 2018, prontuário 1880632), orientando da Profa. Rebeca. O prazo previsto 
para este trancamento é de 29/08/2019 até 29/02/2020. 

Foi deferido o pedido de prorrogação de prazo para defesa da aluna Angela Maria dos 
Santos (ingressante em 2017, prontuário 1780611), orientanda do Prof. Matsumoto. O novo 
prazo limite para depósito da dissertação da aluna é 06/02/2020, devendo a defesa ser 
realizada até 06/03/2020. 

A pedido do aluno Robson Akito Tino (ingressante em 2019, prontuário 3020941), 
orientando da Profa. Lúcia, foi autorizado o cancelamento da sua matrícula na disciplina EDET1 
(Epistemologia e Didática das Ciências e da Matemática), na qual o estudante se encontrava 
matriculado no 2º semestre letivo de 2019. 

Também foi autorizado o cancelamento de matrícula na disciplina EAMT1 (Ensino e 
Aprendizagem de Estatística na Educação Básica e Tecnológica) do aluno Pedro Paulo Freitas 
de Souza (ingressante em 2019, prontuário 3022226), orientando do Prof. Corrallo. Todavia, 
neste caso, o Colegiado entendeu que o estudante deveria registrar um novo requerimento 
completo, pois faltava a anuência do Prof. Orientador no pedido inicial.  

 

>>2. Situação da aluna Beatrice: A Profa. Valéria apresentou ao Colegiado um relato da 
delicada situação da sua orientanda Beatrice Jazotte Pires de Vasconcelos (ingressante em 
2018, prontuário 1880578). A aluna se encontra internada em Unidade de Tratamento 
Intensivo, estando em condições críticas de saúde e, de acordo com a família, sem perspectivas 
de melhora. O Colegiado do curso resolveu se mobilizar para permitir a conclusão do mestrado 
da Beatrice, mesmo que ela esteja impossibilitada de participar da banca de defesa. A situação 
de desenvolvimento da pesquisa deixada pela aluna é a seguinte: 

 A aluna já cumpriu quase todos os requisitos para conclusão do curso (disciplinas, 
proficiência, participação em congresso e submissão de artigo), faltando apenas passar 
pelos exames de qualificação e defesa; 

 O texto da dissertação se encontra em fase avançada de desenvolvimento e, segundo a 
orientadora, já supera em qualidade o que seria necessário para a defesa;  

 O trabalho já inclui três produtos educacionais concluídos e descritos como apêndices 
da dissertação; 

Diante desse quadro, os encaminhamentos acordados pelo Colegiado foram os seguintes:  

 Foi aprovada a banca de qualificação indicada pela Profa. Orientadora para analisar o 
texto no estágio deixado pela aluna (a banca será composta por uma docente interna 
ao IFSP e uma externa); 

 As avaliadoras da qualificação emitirão pareceres escritos para registrar seus 
apontamentos e posição pela aprovação ou não do relatório de qualificação. 
Tomaremos esses pareceres em lugar da sessão de qualificação convencional; 

 Em data próxima, as mesmas avaliadoras da qualificação participarão de uma sessão de 
apreciação pública do texto de Beatrice, sob a presidência da Profa. Orientadora, 
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deliberando pela aprovação final do trabalho de mestrado. Na impossibilidade de 
participação da aluna nesta sessão pública, a mesma será representada por um familiar 
ou pela própria Profa. Orientadora. 

A banca aprovada para qualificação e defesa da aluna Beatrice é formada pelos 
seguintes membros: 

 Nome Instituição 

Orientadora Dra. Valéria Trigueiro Santos Adinolfi IFSP/SPO 

Titular interno ao IFSP Dra. Amanda Cristina T. Lopes Marques IFSP/SPO 

Titular externo ao IFSP Dra. Maria Elena Infante-Malachias EACH-USP 

Suplente interno ao IFSP Dr. Pedro Miranda Junior IFSP/SPO 

Suplente externo ao IFSP Dra. Silvana B. de Castro Magalhães CEFET-Rio 

O Prof. José Otavio destacou que, por oportunidade durante o Seminário de Meio Termo 
da CAPES, conversou pessoalmente com a equipe de Avaliação dos Programas de Pós-
Graduação (DAV) e foi esclarecido de que a CAPES não interfere nos procedimentos para 
titulação adotados em cada Programa, e que os casos excepcionais devem, de fato, ser 
decididos em colegiado. 

Ressaltando que a excepcionalidade do caso pede urgência, o Colegiado concordou com 
a proposta da Coordenação do Curso de aceitar que qualificação e defesa ocorram com 
intervalo menor do que o previsto no regulamento interno do Programa. 

A Profa. Valéria ficou de providenciar os documentos para qualificação e defesa e a 
Coordenação de Curso deverá ajudar nos registros junto à Secretaria de Pós-Graduação, 
informando à Diretoria de Pesquisa do Campus e à Pró-Reitoria de Pesquisa sobre o caso. 

 

>>3. Relatos da coordenação sobre o seminário de meio termo da CAPES: O Prof. José Otavio 
relatou que, entre os dias 26 e 28 de agosto, representou o Programa de Mestrado no 
Seminário de Meio Termo da Capes, em Brasília. Este evento reuniu coordenadores de cerca 
de 160 programas de Pós-Graduação da Área 46 e teve como pauta principal a revisão do 
documento de área e das fichas de avaliação que serão aplicadas aos Programas ao final do 
quadriênio 2017-2020. Os grupos de trabalho não conseguiram chegar em versões finais destes 
documentos, mas avançaram em suas diretrizes centrais, deixando a finalização a cargo dos 
coordenadores e conselheiros da Área 46, para posterior divulgação. O Prof. José Otavio 
enfatizou que a ficha de avaliação passa a ter três conjuntos de critérios, conforme prévia já 
divulgada pela Capes e repassada pela Coordenação aos Professores e membros do Colegiado, 
por e-mail, em 23 de abril deste ano. O Professor José Otavio também chamou a atenção para 
a importância de todos os envolvidos no Mestrado conhecerem o documento de área da Capes, 
pois este trata explicitamente de temas sobre os quais manifestamos dúvidas, como a natureza 
dos Produtos Educacionais e sua centralidade na concepção que a Área 46 apresenta sobre os 
Programas de Mestrado Profissional. O estudo e repasse deste documento deverá ser 
articulado por uma das comissões a que se refere o próximo item desta pauta. 
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>>4. Articulação para início do trabalho das comissões: Foram definidos os membros das cinco 
comissões que deverão trabalhar na revisão de aspectos do curso destacados durante a visita 
de Acompanhamento da Capes realizada em abril. A Coordenação do curso ficou responsável 
por pedir a publicação de portarias estabelecendo prazos para a conclusão do trabalho de cada 
comissão. 

 

>>5. Outros informes e demandas dos membros do Colegiado:  O Prof. Corrallo resgatou a 
demanda para que a matrícula dos alunos nas disciplinas passe por uma etapa de validação dos 
orientadores. A Coordenação do curso ficou de questionar essa possibilidade junto à equipe de 
manutenção do SUAP. 

A Profa. Rebeca expressou a percepção de que muitos alunos manifestam expectativas 
pouco fundamentadas em relação à ementa das disciplinas em que se matriculam. Isso foi 
notado, particularmente, na disciplina de Formação de Professores. O Prof. José Otavio propôs 
a criação de uma página de Perguntas Frequentes no site do Programa para que apresentemos 
esclarecimentos de forma mais direta, incluindo temas como propostas de disciplinas, 
compromissos do mestrado, Comitê de Ética, formulários, prazos etc. O Colegiado concordou 
com a ideia, mas ainda não definiu metas ou responsabilidades para concretização desta 
proposta. 

Os Professores Nelson, Corrallo e Traldi manifestaram interesse em anteciparmos uma 
atribuição de aulas em caráter anual. Este ponto ficou definido como pauta para a próxima 
reunião geral.  

 

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. 

 

 


