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ATA DE REUNIÃO – GERAL E COLEGIADO DE CURSO 

1. Identificação da Reunião 

DATA: 30/04/2020 HORÁRIO: das 13h30 às 15h30 LOCAL: Webconferência RNP 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 

1. Expediente da CRP; 
2. Relato sobre aulas remotas durante isolamento social; 
3. Revisão dos prazos do curso para todas as turmas; 
4. Revisão do Regulamento Interno do Programa; 
5. Outras demandas dos Docentes e Membros do Colegiado. 

 

2. Participantes da Reunião  
Conforme registro do sistema RNP, em anexo. 

3. Síntese da Reunião 

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

>>1. Expediente da CRP: Foram aprovados ad referendum todos os pedidos de prorrogação 
listados abaixo. Esses pedidos já haviam sido apresentados pela Coordenação de curso ao 
Colegiado via e-mail, mas o Prof. José Otavio esclareceu que deveriam constar em ata. 

Discente Orientador(a) 
Período de 

prorrogação solicitado 

Nova data limite 

para depósito 

Janaína Washinsky F. Carriel Amanda não definiu 05/09/2020 

Fabiana França Barbosa Amanda não definiu 05/09/2020 

Kátia Ap. de Castro André não definiu 05/09/2020 

Ellen Pinho M. Mendes Diva não definiu 05/09/2020 

Vanessa Mangelot Diva não definiu 05/09/2020 

Érika Dias Soares Emerson 6 meses 05/09/2020 

Silvana Souza Lima Emerson 6 meses 05/09/2020 

José Tomaz de Oliveira Jr. Gustavo 6 meses 05/09/2020 

Marina Matera Saches Matsumoto 6 meses 05/09/2020 

Elisandra dos Reis Nunes Rogério não definiu 05/09/2020 

Caio Augusto X. Fernandes Traldi 6 meses 05/09/2020 

Foi indeferido o requerimento do discente Denilson Rodrigues Batista (SP3020819, 
orientando do Prof. André), que solicitava cursar a disciplina SPOT2 de modo não presencial 
para viabilizar a coleta dos dados da pesquisa que deveria ocorrer, impreterivelmente, nas 
tardes de terça-feira deste semestre. O orientador, Prof. André, argumentou que o 
requerimento perdeu o sentido diante do contexto de isolamento social decorrente da 
pandemia de Covid-19. Tanto as aulas da disciplina quanto a coleta de dados do discente se 
encontram suspensos, podendo o caso ser revisto, se necessário, no momento em que tais 
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atividades forem retomadas. 

O Prof. José Otavio solicitou informações dos Docentes responsáveis pelas disciplinas 
TEET1 e SPOT2 sobre a participação da discente Juliana Leal Santos (SP3020851, orientanda da 
Profa. Elaine), que se encontra em Regime de Estudos Domiciliares (RED) desde o dia 
27/02/2020, quando entrou em licença maternidade. A Profa. Elaine e o Prof. Corrallo 
informaram que têm mantido contato com a discente e que ela manifesta a intenção de dar 
seguimento ao curso de TEET1, atualmente conduzido via webconferência no horário regular 
das aulas.  

O Prof. José Otavio pediu dados sobre o discente Marcio Aparecido Paiva Soares 
(SP3042146, orientando do Prof. José Paulo), que também deu entrada em RED nas disciplinas 
de MPOT1 e TEOT1 por recuperação de cirurgia entre 18/02 e 18/03/2020. O discente enviou 
novos documentos à Coordenação de curso prolongando a recomendação de afastamento. A 
Profa. Lúcia informou que já entrou em contato com o aluno por e-mail combinando atividades, 
mas que o mesmo ainda não realizou login na área do Moodle relativa ao curso de MPOT1. O 
Prof. Corrallo esclareceu que já providenciou as áreas específicas no Moodle para registro das 
atividades dos dois discentes em RED, mas que o discente Marcio, de fato, precisa realizar o 
primeiro login para poder visualizar o conteúdo disponibilizado pelos professores.  

Diante da situação de suspensão das aulas de SPOT2 e TEOT1, os Docentes entenderam 
que o acompanhamento dessas aulas pelos discentes em RED poderá ocorrer junto à turma 
regular, quando do retorno às aulas presenciais. 

O Prof. José Otavio informou ao Colegiado que no mês de abril foram realizadas três bancas 
de defesa por videoconferência. As bancas ocorreram sem maiores problemas, sendo validadas 
por ata e pareceres individuais dos avaliadores. A próxima banca de defesa prevista é da 
discente Greice Cristina Santos de Faria (SP1880586, orientanda do Prof. Pedro). A sessão está 
agendada para 27/05/2020 e, permanecendo o contexto de suspensão das atividades 
presenciais, deverá ocorrer via videoconferência. 

>>2. Relato sobre aulas remotas durante isolamento social: O Prof. José Otavio ressaltou que 
temos duas disciplinas mantendo atividades à distância neste período de isolamento social. A 
disciplina de Tecnologias no Ensino (TEET1), a cargo dos Professores Corrallo e Elaine, está 
sendo conduzida de maneira síncrona, reunindo todos os alunos e professores em conferências 
online via Moodle e RNP, no horário regular das aulas. Já a disciplina de Metodologia da 
Pesquisa (MPOT1), conduzida pelos Professores Nelson e Lúcia, está adotando um modelo 
misto com orientações para atividades assíncronas e plantões de atendimento virtual ao vivo 
com os alunos. Os docentes relataram que ambas têm registrado plena adesão dos alunos e os 
problemas enfrentados são essencialmente os seguintes: 

1º) Alguns alunos se encontram sobrecarregados com o trabalho, pois são professores e 
também estão conduzindo suas próprias aulas à distância. Os Professores Corrallo e Lucia 
explicaram que têm conseguido estabelecer acordos com as turmas sobre isso, acolhendo as 
histórias pessoais e flexibilizando prazos para as tarefas do Mestrado. Esse problema está sob 
controle, segundo os docentes; 

2º) Na perspectiva de prolongamento do isolamento social, as turmas querem saber se as 
disciplinas poderão ser concluídas integralmente com atividades à distância. Nesse aspecto, 
Professores e alunos manifestam dúvida sobre o limite de 40% de atividades do curso que 
poderiam ser ministradas à distância. Se esse limite se aplicar a cada disciplina individualmente, 
as aulas remotas devem se encerrar em 13/maio. Já se o limite de 40% se aplicar à carga horária 
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total do curso, o Colegiado entende que as disciplinas poderiam continuar. O Professor Corrallo 
apresentou essa questão como uma demanda de professores e alunos. 

Em nome da Coordenação do curso, o Prof. José Otavio ficou de consultar a Diretoria de 
Pesquisa (DPE) do campus para sondar a possibilidade de dar seguimento às aulas das duas 
disciplinas pelo tempo que durar a suspensão de atividades presenciais e até o limite de aulas 
que os respectivos docentes julgarem adequado para assegurar a qualidade e o alcance dos 
objetivos pedagógicos das referidas disciplinas. 

O Prof. Wellington manifestou preocupação quanto à mudança de cenário, com o 
prolongamento do isolamento social, que pode ter tornado mais difícil o acompanhamento dos 
cursos por parte dos alunos. As Professoras Lúcia e Elaine esclareceram que mantêm diálogo 
constante com as turmas e que a flexibilização de prazos para a entrega de atividades tem sido 
suficiente para que os discentes se mantenham dispostos a seguir com os cursos. A Profa. 
Valéria ressaltou que julga fundamental essa sensibilidade dos docentes no acolhimento às 
demandas dos alunos, principalmente diante da excepcionalidade do contexto atual.  

Os Professores Pedro e André esclareceram que, inicialmente, também pretendiam manter 
as aulas de Seminários de Pesquisa 2 (SPOT2). No entanto, logo no primeiro encontro agendado 
a turma se mostrou desfavorável às aulas à distância. A disciplina foi interrompida, mas agora 
os docentes indicam que, com o prolongamento da quarentena, alguns alunos os têm 
procurado querendo rever essa decisão. Os Professores Pedro e André ficaram de fazer um 
novo levantamento da adesão da turma enquanto o Prof. José Otavio deve consultar a DPE 
sobre a possibilidade de oferecer as aulas à distância para apenas uma parte da turma, 
planejando um sistema de reposição presencial para a outra parte, quando do retorno das 
atividades. O Prof. José Otavio esclareceu que essa demanda peculiar sobre a disciplina SPOT2 
se deve ao fato desta ser a última disciplina necessária para boa parte da turma, que é 
composta por ingressantes de 2019. 

O Prof. Emerson, responsável pela disciplina Ciência, Arte e Mídia (CAMT1), reforçou a 
leitura de que os objetivos e a proposta geral desta optativa seriam muito comprometidos por 
uma adaptação para mediação à distância, mantendo o entendimento que prefere pensar 
numa reposição presencial ou em nova oferta da disciplina no próximo semestre letivo. 

A Profa. Amanda manifestou o mesmo quanto à disciplina de Teorias de Ensino e 
Aprendizagem (TEOT1) e registrou que, nos termos da Portaria 1200/2020 da Reitoria e do 
Comunicado 008/2020 da Direção do campus, manteve contato com a turma matriculada neste 
semestre, enviando orientações de leitura e atividades opcionais para manutenção de vínculo 
dos alunos com as temáticas abordadas nas aulas. O Prof. Gustavo ressaltou que as demandas 
profissionais que os discentes do Programa têm recebido, enquanto professores das várias 
redes de ensino, tornam cada vez mais difícil a dedicação deles ao Mestrado. Desta forma, o 
Prof. Gustavo disse não ver novos fatos que justifiquem a retomada das aulas de TEOT1 neste 
contexto.    

>>3. Revisão dos prazos do curso para todas as turmas:  O Prof. José Otavio explicou que esse 
item foi incluído na pauta devido à solicitação da Profa. Rebeca por um esclarecimento do item 
3 registrado na ata da última reunião do Colegiado, ocorrida em 30/03/2020. Em votação, o 
Colegiado decidiu que todos os alunos atualmente matriculados no Programa deverão ter uma 
flexibilização dos prazos de qualificação e defesa. Como a pandemia comprometeu não apenas 
as disciplinas, mas também a coleta de dados de boa parte dos alunos, a intenção do Colegiado 
é disponibilizar 6 meses adicionais de prazo para todos que precisarem. O Prof. José Otavio 
deverá esclarecer aos alunos que esse período adicional não será automaticamente acrescido 
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aos prazos registrados no SUAP, mas será garantido aos alunos que o julgarem necessário para 
concluir adequadamente as etapas do Mestrado. Para fins de registro, essa solicitação será 
feita via secretaria. Essa flexibilização de prazos também será garantida aos alunos que 
precisavam qualificar ou defender o Mestrado nas próximas semanas ou enquanto durar a 
suspensão das atividades presenciais no IFSP. Nestes casos, cabe ao discente, junto ao seu 
orientador, decidir pela realização online ou pelo adiamento da sessão de qualificação ou de 
defesa. 

Também em votação, o Colegiado decidiu flexibilizar, em caráter excepcional, os requisitos 
para agendamento do exame de qualificação. O regulamento do curso requer que o aluno 
tenha concluído os créditos em disciplinas para que possa agendar a qualificação. No entanto, 
diante da impossibilidade de cursarem algumas disciplinas neste semestre, o Colegiado julgou 
adequado flexibilizar essa regra exclusivamente para os alunos que se encontram atualmente 
matriculados naquelas que seriam as últimas disciplinas necessárias para integralização dos 
créditos. 

A Coordenação de curso deverá comunicar essas duas decisões a todos os discentes ativos 
do Programa. 

>>4. Revisão do Regulamento Interno do Programa: Não houve tempo para discussão deste 
item da pauta. O Prof. José Otavio ficou de convocar reunião extraordinária do Colegiado para 
tratar exclusivamente deste tema. 

>>5. Outras demandas dos Docentes e Membros do Colegiado: O Prof. Traldi perguntou sobre 
a montagem da comissão para conduzir a seleção da turma de 2021 do Programa. O Prof. José 
Otavio esclareceu que a Instrução Normativa PRP N.2/2020 permite a realização de processos 
seletivos nos Programas de pós-graduação, mas desde que sejam totalmente eletrônicos e sem 
atividades presenciais. O Prof. Canato se dispôs a auxiliar o trabalho dessa comissão buscando 
alternativas para viabilizar a recepção de inscrições online. O Prof. José Otavio pediu duas 
semanas para priorizar os informes e o acolhimento às dúvidas dos alunos ativos antes de se  
engajar nesses novos trâmites para o processo seletivo, mas se comprometeu a pautar a 
montagem dessa comissão nas próximas reuniões do 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) 

 José Carlos Jacintho (Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - DPE) 

 

5. Anexos 

 A – Relação dos participantes da reunião. 
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Anexo A – Relação dos participantes da reunião. 

A reunião foi realizada por videoconferência utilizando sistema da Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP). Abaixo registramos uma captura da tela da conferência e uma relação dos participantes 
exportada pelo próprio sistema RNP. 

 

 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

Andre Perticarrari 

Armando Traldi Junior 

Caio Cabral da Silva 

Elaine Pavini Cintra 

Emerson Ferreira Gomes 

Gustavo Isaac Killner 

José Otavio Baldinato 

José Paulo Cury Kirkorian 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

Marcio Vinicius Corrallo 

Marcio Yuji Matsumoto 

Nelson Menolli Junior 

Osvaldo Canato Junior

Pedro Miranda Junior 

Rebeca Vilas Boas Cardoso De Oliveira 

Rogerio Marques Ribeiro 

Valeria Trigueiro Santos Adinolfi 

Wellington Pereira das Virgens 


