
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR. Aos vinte e um (21) dias do mês de outubro de 
dois mil e vinte (2020), às treze horas (13h), reuniram-se via Webconferência/ RNP - 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – os seguintes membros do colegiado do Curso de 
Especialização em Docência na Educação Superior: Profª Adriana Paes de Jesus Correia; 
Profª Alda Roberta Torres; Profª Amanda Cristina Teagno Lopes Marques; Profa 
Elisangela Lizardo; Prof. Fernando Henrique Protetti; a representante do segmento 
administrativo Maria Conceição Borges Dantas; o representante do segmento discente 
Kaio Barbosa Laurentino. A professora Tatyana Murer Cavalcante justificou ausência. 
Com a palavra, a presidenta do Colegiado, Prof.ª Amanda Cristina Teagno Lopes 
Marques, apresentou a pauta para discussão. Pauta:  1. Informe sobre recomposição 
do Colegiado do curso. 2. Procedimentos para aprovação de bancas de defesa de 
monografia. 3. Composição de Comissão para o Processo Seletivo para ingresso em 
2021/1. 4. Outros. Debates e Encaminhamentos: 1. Informe sobre recomposição do 
Colegiado do curso. O servidor Caio Cabral, que compunha o Colegiado, precisou 
afastar-se em função de licença capacitação. De acordo com o art. 23 da Res. IFSP 
64/2017, que regulamenta o Colegiado dos cursos Lato Sensu: Art. 23. Cada curso terá 
um Colegiado com a seguinte composição: I. o coordenador do curso; II. o mínimo de 4 
(quatro) representantes docentes como membros titulares e 2 (dois) como membros 
suplentes, eleitos entre os docentes regulares do curso e pertencentes ao quadro ativo e 
permanente do IFSP; III. 1 (um) representante titular do setor sociopedagógico e 1 (um) 
suplente, eleitos entre os seus pares; IV. 1 (um) representante titular discente e 1 (um) 
suplente, eleitos entre os seus pares. A coordenadora informou que foi encaminhado à 
Diretoria Sociopedagógica convite para composição do Colegiado, e a servidora Maria 
Conceição Borges Dantas indicou interesse e disponibilidade em compor o órgão. Foi 
encaminhado à DPE solicitação para emissão de Portaria. A servidora Maria apresentou-
se ao grupo, mencionando sua formação na área de Serviço Social, com mestrado e 
doutorado, sua atuação como docente na Educação Superior, e seu interesse pela 
questão da formação de professores. 2. Procedimentos para aprovação de bancas de 
defesa de monografia. A coordenadora informou que, de acordo com a Resolução IFSP 
N. 64/2017, art. 100,  par. 1º, a aprovação da banca deve ser realizada pelo Colegiado, 
o que não tem ocorrido. Propôs instaurarmos esse procedimento, cabendo ao Colegiado 
aprovar as bancas. Após debate, deliberou-se pela organização de uma agenda de 
reuniões mensais, a serem realizadas sempre na quarta quarta-feira de cada mês, 
preferencialmente às 13h30, agenda essa a ser divulgada à comunidade a fim de que os 
estudantes possam se organizar e encaminhar à CRP pedido de banca em tempo hábil 
(uma semana de antecedência) para aprovação pelo Colegiado. Em casos excepcionais, 
o pedido de banca pode ser aprovado pelo Presidente do Colegiado Ad referendum, 
sendo apresentado posteriormente em reunião de Colegiado. Deliberou-se que, não 
havendo questões a serem apreciadas pelo Colegiado, a reunião inicialmente prevista 
poderá não ocorrer, respeitando-se a necessidade de reunir-se ordinariamente uma vez 
a cada trimestre (Art. 25, Res. IFSP N. 64/2017). Como datas propostas para 2020, 
temos: 25/11 e 16/12. 3. Composição de Comissão para o Processo Seletivo para 
ingresso em 2021/1. A coordenadora mencionou a necessidade de organizarmos o 
processo seletivo para ingresso de nova turma no 1º semestre letivo de 2021 (a iniciar-
se provavelmente em abril de 2021). A previsão é a de realizar o processo seletivo à 
distância, considerando a necessidade de isolamento social decorrente da pandemia. 



Apresentou, como exemplos, o processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica Docente EPT, cujo edital 
prevê inscrição por e-mail e realização de sorteio. O Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências e Matemática do IFSP – Câmpus São Paulo, por sua vez, realizará inscrição via 
formulários Google, análise de projeto de pesquisa e entrevista. Propôs a discussão 
sobre alternativas, bem como a nomeação de uma Comissão que se debruçará sobre o 
tema e organizará o processo. Com a palavra, o discente Kaio sugeriu a realização de 
inscrição por e-mail, deixando-se em aberto a questão da prova escrita, que porventura 
poderá ser realizada presencialmente no início de 2021. Mostrou-se contrário à 
exigência de elaboração de projeto de pesquisa por trata-se de especialização. A 
professora Alda sugeriu manter a proposta de encaminhamento, pelos candidatos, de 
Carta de Intenção articulada às linhas de pesquisa previstas em Edital, o que potencializa 
maior aderência de candidatos e estudantes ao curso em relação a seu escopo e objeto. 
Sugeriu, ainda, a revisão das linhas de pesquisa, considerando a chegada de novos 
professores efetivos na área de Pedagogia. Concorda com Kaio em relação ao projeto 
de pesquisa, e considera inviável a realização de entrevista em função do grande 
número de inscritos. Também vê impeditivos à realização de prova escrita, 
considerando o contexto de isolamento. Considera, ainda, que a inscrição é 
responsabilidade da Secretaria Acadêmica e, como tal, cabe ao Colegiado encaminhar 
sugestões, a serem apreciadas pelo setor, e não efetivar as inscrições. A professora 
Adriana concorda com o entendimento de que cabe à secretaria de Pós-Graduação 
realizar as inscrições, cabendo à Comissão indicar demandas e possibilidades. Considera 
que não é necessária a entrega de projeto de pesquisa, e que a realização de entrevista 
se mostra inviável. Avalia que a indicação de referencial teórico no último processo 
seletivo foi bastante positiva, e sugere a manutenção da Carta de Intenção, mas 
acrescentando a exigência de articulação desta a referencial indicado em Edital. O 
professor Fernando relata a experiência de curso de especialização oferecido pela 
Universidade Federal Fluminense, que previu o encaminhamento de Carta de Intenção 
dialogando com linhas de pesquisa. Relatou que o referido processo seletivo previu 
análise de currículo com pontuação de titulação e formação, o que pode ser avaliado 
pela Comissão; esse procedimento gera um volume maior de trabalho, mas ajuda a 
delimitar um perfil de estudantes do curso, o que não necessariamente é desejável. 
Após as manifestações, a coordenadora sugeriu que todos os professores da área de 
Pedagogia façam parte da Comissão, e que seja convidado um membro da 
Coordenadoria de Registros da Pós-Graduação para fazer parte do grupo. Convidou a 
servidora Maria a compor a Comissão, e esta mostrou-se favorável. Isso posto, enviará 
e-mail ao grupo com o Edital do processo seletivo para ingresso e 2020/1 a fim de que 
possam ser iniciados os trabalhos, que finalizarão possivelmente em maio/2021. 4. 
Outros. A coordenadora informou que encaminhou a discentes e orientadores um 
Comunicado informando prazos de integralização do curso em função da suspensão do 
calendário e das normativas da PRP. A professora Alda sugeriu organizarmos uma 
reunião de curso para avaliação do Ensino Remoto Emergencial, indicando a importância 
da manifestação dos estudantes também. A professora Amanda informou que realizará 
a avaliação da disciplina na próxima semana, e sugeriu a realização dessa conversa no 
início de mês de novembro, durante o período de planejamento do 2º semestre 
acadêmico de 2020. Acordou-se o dia 11/10, 15h, para a realização da Reunião de Curso, 
contando com a presença da representação discente, se possível. Nada mais havendo a 



tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e trinta e cinco minutos (14h35) e eu, 
Amanda Cristina Teagno Lopes Marques, lavrei a presente ata que, se achada conforme, 
será assinada pelos demais presentes. 
 
Profª Adriana Paes de Jesus Correia __________________________________ 

Profª Alda Roberta Torres ___________________________________________ 

Profª Amanda Cristina Teagno Lopes Marques __________________________ 

Profa Elisangela Lizardo ____________________________________________ 

Prof. Fernando Henrique Protetti _____________________________________ 

Maria Conceição Borges Dantas _____________________________________ 

Kaio Barbosa Laurentino ___________________________________________ 


