
 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

ATA DE REUNIÃO – GERAL E COLEGIADO DE CURSO 

Identificação da Reunião 

DATA: 01/03/2021 HORÁRIO: das 09h30 às 11h00 LOCAL: Webconferência RNP 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 

1. Expediente da CRP e Informes; 
2. Ficha de avaliação dos produtos educacionais; 
3. Demandas dos representantes discentes; 
4. Consulta sobre substituição de requisito para agendamento de defesa. 

 

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

Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio iniciou a videoconferência às 09h30 agradecendo aos presentes e 
justificando a mudança do horário desta reunião ordinária em função de outras reuniões das 
subáreas do campus São Paulo, nas quais ocorreriam as atribuições de aulas de vários colegas 
credenciados no Programa de Mestrado. Seguindo a pauta, foram discutidos os seguintes itens: 
 
1. Expediente da CRP e Informes: Foi referendada a aprovação da banca de defesa do discente 
José Tomaz de Oliveira Junior (SP1880691, orientando do Prof. Gustavo), prevista para ocorrer 
no dia 08/03/2021, às 14 horas e 30 minutos, com os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao IFSP Avaliadoras externas ao IFSP 

Titulares Dra. Amanda Cristina T. L. Marques Dra. Cristina Leite (IF-USP) 

Suplentes Dr. Marcio Vinícius Corrallo 
Dra. Marisa Garcia 

(Faculdade Messiânica/FM) 

Foi aprovada a banca de defesa do discente Winderson Ribeiro Cavalcanti  (SP1880632, 
orientando da Profa. Rebeca), prevista para ocorrer no dia 26/03/2021, às 10 horas e 00 
minutos, com os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao IFSP Avaliadoras externas ao IFSP 

Titulares 
Dr. Gustavo Isaac Killner 

Dr. Armando Traldi Junior 
Dra. Graciella Watanabe (UFABC) 

Suplentes Dr. Rogério Ferreira da Fonseca Dra. Gisele Watanabe (UFABC) 

 
 Em nome da Comissão de Seleção da turma de 2021, o Prof. Traldi informou que 
procedeu a verificação dos resultados da fase de entrevistas de maneira a conciliar o número 
de vagas indicado no Edital 382/2020 com as possibilidades orientação indicadas pelos 
docentes do Programa. Considerando também a garantia do atendimento à Política de Ações 
Afirmativas instituída pela Resolução n. 41/2017 do IFSP, o Colegiado decidiu ampliar o número 
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de vagas oferecidas neste Edital, convocando 29 candidatos para matrícula na primeira 
chamada. O Colegiado também decidiu manter em lista de espera os demais candidatos que 
tenham alcançado os requisitos definidos no Edital 382/2020, mas que se encontrem a partir 
da 30ª posição na classificação final deste processo seletivo. 

 O Prof. José Otavio confirmou a atribuição de aulas dos docentes que ministrarão 
disciplinas no Programa no 1º semestre de 2021 e se comprometeu a divulgar o quadro síntese 
abaixo aos discentes do Programa. 
 

 
 

Considerando a disponibilidade manifestada pelos candidatos do processo seletivo em 
curso, o Prof. Corrallo sugeriu a possibilidade de ofertarmos disciplinas em período noturno ou 
aos sábados. O Colegiado concordou em pautar essa proposta para discussão em reunião 
futura, junto à ideia de regulamentar a oferta de disciplinas na modalidade à distância . 
 

1º SEMESTRE/2021

Período

M/V/N

MPQT1 SPQT3 TECT1

(Traldi / Pedro)
(Nelson / Elaine)

(Lucia / Canato)

MPQT1
SPQT3

TEAT1 (Gustavo / Wellington)

MPQT1
SPQT3

Oficinas de física 

(Rebeca)

TEAT1
Análise de discurso 

(Valéria)

MPQT1
SPQT3

TEAT1

TEAT1

DESCRIÇÃO DAS SIGLAS

SIGLA

MPQT1

TEAT1

SPQT3

TECT1

OPCT1

ADIT1

Seminários de Pesquisa (obrigatória para turma 2020 - 2 docentes)

Tecnologias no Ensino de Ciências e Matemática (eletiva - 2 docentes)

Oficinas e Projetos Complementares de Física (optativa - 1 docente)

Análise de discurso e o Ensino de Ciências (optativa - 1 docente)

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR

Metodologia da Pesquisa (obrigatória para turma 2021 - 2 docentes)

Teorias de Ensino e Aprendizagem (obrigatória para turma 2021 - 2 docentes)

QUARTA-FEIRASEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA

V2            

inicia às   

14h00

V1            

inicia às   

13h15

QUINTA-FEIRA

V3            

inicia às   

14h45

V4              

termina às 

16h30

V5              

termina às 

17h15

V6              

termina às 

18h00
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O Prof. José Otavio informou ao Colegiado sobre a resolução do Conselho Superior do 

IFSP que trata do “Programa de Professor Produtividade” no âmbito do Instituto. Essa 
resolução se encontra em fase de elaboração e pode ser lida em arquivo compartilhado para o 
envio de comentários e sugestões da comunidade interna até o dia 05 de março de 2021. O 
Prof. Nelson confirmou já ter enviado suas sugestões diretamente e o Prof. Traldi manifestou 
preocupação quanto às reais possibilidades de a pesquisa em Ensino receber algum incentivo 
nos termos desta resolução, uma vez que a área não existe na tabela do CNPq usada como 
referência na minuta. A Profa. Amanda ressaltou que a resolução reproduz a lógica do 
produtivismo acadêmico, não indicando claramente quem assumirá as aulas deixadas pelos 
professores contemplados pelo programa. O Prof. José Otavio também destacou que não é 
claro na minuta como se dará esse incentivo em aulas. A existência dessa resolução foi tratada 
apenas como informe nesta reunião, podendo os interessados se manifestar individualmente 
sobre a minuta. 
 
2. Ficha de avaliação dos produtos educacionais: O Colegiado aceitou antecipar a pauta de 
demandas dos representantes discentes e não houve tempo para discussão desta pauta sobre 
os produtos educacionais, que será retomada na próxima reunião. 
 
3. Demandas dos representantes discentes: O representante discente, Edson, destacou a 
importância de incentivarmos o acompanhamento de bancas de qualificação e defesa por parte 
dos discentes do Programa. O Colegiado cogitou a atribuição de créditos complementares, mas 
ao final entendeu tratar-se de uma questão de divulgação. O Prof. Corrallo lembrou que a 
Secretaria de Pós-Graduação mantinha um quadro de avisos com esse tipo de informe, mas 
que a informação sobre bancas se tornou menos visível no contexto do trabalho remoto. A 
coordenação do curso deverá se empenhar para a ampliação dessa divulgação das bancas, 
discutindo com a DPE sobre a possibilidade de delegar essa função, também na forma digital, 
à Secretaria de Pós-Graduação. Os representantes discentes também se comprometeram a 
repassar os comunicados sobre bancas via redes sociais. 
 Os Profs. Traldi, Amanda e Pedro ressaltaram que poderíamos favorecer a participação 
em bancas reservando um horário na semana para as reuniões de grupos de pesquisas. Se as 
bancas fossem marcadas prioritariamente neste horário, poderiam ser mais acessíveis aos 
discentes e docentes. 
 Os representantes discentes, Edson e Abner, também apresentaram a demanda pela 
abertura de cada ano letivo com uma aula inaugural seguida de aula magna, com pesquisadores 
convidados. As informações consideradas prioritárias pelos discentes tratam da organização do 
curso e do funcionamento do campus, incluindo: a diferença entre disciplinas obrigatórias, 
eletivas e optativas; como são contabilizados os créditos; outros compromissos dos discentes, 
como atividades complementares, qualificação e participação em eventos; procedimentos para 
uso do refeitório do campus; biblioteca e serviços aos alunos, como auxílios e o bilhete único. 
O representante da Secretaria de Pós, Prof. Douglas, sinalizou que a equipe da secretaria 
gostaria de participar dessa aula inaugural. Então o Colegiado se comprometeu com a 
implementação da proposta já para a turma de ingressantes em 2021. A aula inaugural ocorrerá 
no horário da disciplina de Metodologia da Pesquisa, na segunda semana letiva, e deve ter falas 
da coordenação, da secretaria e dos próprios representantes discentes, sendo seguidas por 
uma aula magna com pesquisador(a) convidado(a). 
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 Os representantes discentes e a coordenação também se comprometeram a elaborar 
um “guia do aluno” com as mesmas informações básicas, para ser entregue em formato 
impresso ou digital aos ingressantes.  

4. Consulta sobre substituição de requisito para agendamento de defesa: Não houve tempo 
para discussão deste item da pauta. A demanda se refere à dúvida do Prof. André se uma 
discente poderia substituir a submissão de artigo pela submissão de um capítulo de livro como 
requisito para agendamento da defesa. O Prof. José Otavio informou que já havia antecipado 
a questão ao Colegiado por e-mail e que manteria a consulta por esta via, para referendo na 
próxima reunião. 

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) 
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Relação dos participantes da reunião. 

A reunião foi realizada por videoconferência utilizando sistema da Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP). Abaixo registramos a relação dos participantes exportada pelo sistema RNP.  

 
Docentes 

Enio Freire de Paula 

Gustavo Isaac Killner 

Nelson Menolli Junior 

Rogério Ferreira da Fonseca 

Rogério Marques Ribeiro 

Osvaldo Canato Júnior 

Wellington Pereira das Virgens

Membros do Colegiado (titulares) 

Abner Silva Xavier 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

Armando Traldi Júnior 

Andréia Aparecida Catadori Rodrigues  

Douglas Alves de Lima 

Elaine Pavini Cintra 

Marcio Vinicius Corrallo 

José Otavio Baldinato (presidente) 

Pedro Miranda Junior 

 

Membros do Colegiado (suplentes) 

André Perticarrari  

Edson Manoel dos Santos 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Justificaram a ausência: 

Emerson Ferreira Gomes 

José Paulo Cury Kirkorian 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

Marcio Yuji Matsumoto 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 


