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ATA DE REUNIÃO – GERAL E COLEGIADO DE CURSO 

Identificação da Reunião 

DATA: 28/01/2021 HORÁRIO: das 13h15 às 14h45 LOCAL: Webconferência RNP 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 

1. Expediente da CRP; 
2. Atualizações sobre o Edital de seleção em andamento; 
3. Balanço das atividades de 2020; 
4. Coleta CAPES 2020 e apresentação da proposta de relatório individual de 

atividades dos docentes; 
5. Eleição para Coordenadoria de curso. 

 

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

Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio iniciou a videoconferência às 13h15. Seguindo a pauta, foram 
discutidos os seguintes itens: 
 
1. Expediente da CRP: Foi aprovado o requerimento de mudança de orientador da discente 
Lucilene Cândido Rocha (SP1880756), passando do Prof. Rogério Fonseca para o Prof. 
Wellington Pereira das Virgens a partir de 26 de dezembro de 2020. 
 
2. Atualizações sobre o Edital de seleção em andamento: O Prof. José Otavio informou que 
tivemos 198 inscrições no total, sendo 188 homologadas. Utilizando slides, o Prof. José Otavio 
apresentou a distribuição dos candidatos e o número de pré-projetos aprovados para a fase de 
entrevistas que devem acontecer entre 08 e 26 de fevereiro de 2021, seguindo o cronograma 
do Edital n. 382/2020. 
 

 homologadas entrevistas 

1. Educ. Infantil e Séries Iniciais 33 10 

2. Biologia 30 11 

3. Física 14 10 

4. Química 14 08 

5. Matemática 97 24 

Totais 188 63 

 
Os Professores Corrallo, Traldi, Amanda, José Otavio e Valéria ficaram responsáveis por montar 
a agenda de entrevistas de cada grupo de inscrições. 
  
3. Balanço das atividades de 2020: O Prof. José Otavio apresentou slides identificando os nove 
mestres formados pelo Programa em 2020. A banca da discente Vânia Pollitti (SP1880764, 
orientada pela Profa. Lucia) foi a única realizada presencialmente, em fevereiro, antes da 
pandemia e da suspensão das atividades presenciais no campus São Paulo. As demais bancas 
ocorreram via plataformas digitais a partir do mês de abril. Também foram listadas as cinco 
bancas de qualificação realizadas online em 2020. 
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 O Prof. José Otavio ressaltou a necessidade dos pareceres individuais dos avaliadores, 
que devem ser anexados à ata das bancas realizadas online, em cumprimento à Instrução 
Normativa n. 02/2020 da PRP. O Prof. José Otavio também reforçou a importância de os 
orientadores registrarem os Produtos Educacionais elaborados no portal Educapes, e 
comprometeu-se a enviar um passo-a-passo de como fazer esse registro. 
 Seguindo com o balanço de 2020, o Prof. José Otavio destacou que a conclusão do 
mestrado da discente Ângela Maria dos Santos (SP1780611, orientada pelo Prof. Matsumoto) 
fechou a turma de 2017 do Programa com 100% de aproveitamento. O Prof. Wellington 
salientou que as turmas ingressantes a partir de 2018 foram diretamente afetadas pela 
pandemia de Covid-19 e solicitou da Coordenação uma planilha para esclarecer quais são os 
prazos de qualificação e defesa vigentes para cada aluno. A Coordenação ficou de providenciar 
essa relação junto à Secretaria de Pós. 
 Os Profs. Wellington e Corrallo também chamaram a atenção para o problema do exame 
de proficiência em língua estrangeira, que não foi mais oferecido desde a suspensão das 
atividades presenciais em março de 2020. O Prof. José Otavio resgatou o entendimento do 
Colegiado registrado nas atas de 03 e 27 de agosto de 2020, nas quais consta o seguinte: 
 

Em votação, o Colegiado decidiu que é essencial o monitoramento visual 
dos discentes enquanto realizam o exame, de modo a garantir que é o 
próprio discente que realiza as interpretações dos textos em língua 
estrangeira, demonstrando sua proficiência. 

(ata de 03/08/2020) 
 
O Colegiado também decidiu manter o requisito de aprovação no exame 
de proficiência em língua estrangeira para realização da qualificação. 
Para isso, os discentes que precisarem realizar esse exame para fins de 
qualificação poderão solicitar a aplicação em data agendada, seja com 
monitoramento por vídeo via Webconferência ou presencialmente, 
mantendo-se as medidas de segurança sanitária mediante atendimento 
de pequenos grupos nas dependências do campus São Paulo. 

(ata de 27/08/2020) 
 
 O Prof. Pedro notou o registro de dois casos de evasão na turma de 2020 nos slides 
apresentados pela Coordenação e solicitou uma verificação, pois esses alunos não chegaram a 
iniciar o curso e não deveriam constar como casos de evasão. O Prof. José Otavio ficou de 
verificar os registros da Plataforma Sucupira. 
 Ainda analisando aspectos positivos do balanço de 2020, o Prof. José Otavio destacou: 
o credenciamento dos Profs. Canato, Rogério Marques, Enio e Wellington como colaboradores; 
a redistribuição dos docentes nas linhas de pesquisa em resposta a uma demanda recebida no 
relatório de visita da CAPES ocorrida em abril/2019; o cadastro de todos os produtos 
educacionais no Educapes; a renovação do Colegiado de curso ocorrida em outubro de 2020; e 
o trabalho das comissões dedicadas ao acompanhamento de egressos, à autoavaliação e ao 
recredenciamento de docentes. 
 Como prioridades para 2021, o Prof. José Otavio elencou o aumento da visibilidade dos 
produtos educacionais e a revisão dos projetos de pesquisa cadastrados na Plataforma 
Sucupira, buscando reduzir a quantidade de projetos para promover maior interação entre os 
grupos de discentes e orientadores. O Prof. José Otavio também pediu a ajuda de todos para 
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remodelar o quadro de vinculação dos docentes aos grupos e linhas de pesquisa do Programa, 
facilitando a busca de interessados por possíveis orientadores. 
 

4. Coleta CAPES 2020 e apresentação da proposta de relatório individual de atividades dos 
docentes: O Prof. José Otavio apresentou o cronograma do Coleta CAPES referente ao ano base 
de 2020 e o Colegiado concordou em estabelecer as datas de 10/02/2021 como limite para que 
os docentes atualizem os currículos na plataforma Lattes e 18/02/2021 para que enviem o 
relatório individual de atividades, que receberam previamente por e-mail. O Prof. José Otavio 
justificou os itens deste relatório individual em função dos novos campos de preenchimento 
do relatório do Coleta CAPES, que agora remetem aos três grupos de critérios da ficha de 
avaliação da quadrienal 2017-2020. 

 Ao final deste tópico, o Prof. Corrallo apresentou a proposta de estudarmos a inclusão 
de uma ficha de avaliação dos Produtos Educacionais como parte dos procedimentos de banca 
no Programa. Essa ficha é apresentada em artigo que tem entre os autores a Profa. Ivanise 
Rizzatti, atual coordenadora adjunta de Programas Profissionais da Área de Ensino na CAPES. 
O Colegiado aceitou discutir essa proposta na próxima reunião ordinária, em fevereiro de 2021.  

5. Eleição para Coordenadoria do Programa: Ao final da reunião, o Prof. José Otavio informou 
que nenhum dos docentes credenciados manifestou a intenção de candidatar-se para assumir 
a Coordenadoria do Programa no biênio de fev./2021 a fev./2023. Em seguida, em consulta 
enviada por e-mail a todos os membros do Colegiado, o Prof. José Otavio apresentou sua 
candidatura para permanecer na Coordenadoria do Programa pelo próximo biênio, recebendo 
voto favorável de 7 dos 9 membros titulares, mais 2 membros suplentes. Não houve votos 
contrários a essa candidatura. O Colegiado reelegeu, portanto, o Prof. José Otavio Baldinato 
para atuar como Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 
Matemática no período de 15/fev./2021 a 14/fev./2023, nos termos do Art. 17 da Resolução 
CONSUP N. 46/2020, que estabelece o Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFSP. 

 

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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Anexo A – 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 

Emerson Ferreira Gomes 

Enio Freire de Paula 

Gustavo Isaac Killner 

José Paulo Cury Kirkorian 

Marcio Yuji Matsumoto 

Osvaldo Canato Júnior 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 

Rogério Marques Ribeiro 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 

Wellington Pereira das Virgens 

 

Membros do Colegiado (titulares) 

Armando Traldi Júnior 

Marcio Vinicius Corrallo 

José Otavio Baldinato (presidente) 

Pedro Miranda Junior 

 

Membros do Colegiado (suplentes) 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

 

 

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

Justificaram a ausência: 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

André Perticarrari  

Elaine Pavini Cintra  

Nelson Menolli Junior 

Rogério Ferreira da Fonseca 

 

 




