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ATA DE REUNIÃO – COLEGIADO DE CURSO 

Identificação da Reunião 

DATA: 25/11/2021 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 (requerimentos dos alunos) 
2. Demanda ligada ao recredenciamento de docentes no Programa; 
3. Oferta de vagas não regulares nas disciplinas eletivas; 
4. Deliberação sobre dia fixo para reuniões dos grupos de pesquisa; 
5. Planejamento da aula inaugural de 2022. 

 

Participantes da Reunião  
Conforme registro do sistema RNP transcrito ao final da ata. 

Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio iniciou a videoconferência às 13h15. Seguindo a pauta, foram feitas as 
seguintes deliberações: 
 
1. Expediente da CRP: Foi referendada a prorrogação de prazo do discente Admilson Luiz 
Navarro (302072X, orientando do Prof. Emerson). O novo prazo para depósito da qualificação 
do aluno passa a ser o dia 11 de maio de 2022.  

Foi referendada a prorrogação de prazo do discente Tíago Leite Trujillano (3020711, 
orientando do Prof. Emerson). O novo prazo para depósito da qualificação do aluno passa a ser 
o dia 11 de março de 2022. 

Foi referendada a prorrogação de prazo do discente Denilson Rodrigues Batista  
(3020819, orientando do Prof. André). O novo prazo para depósito da qualificação do aluno 
passa a ser o dia 11 de maio de 2022. 

Foi referendada a prorrogação de prazo do discente Cleudinaldo Guimarães Siles 
(3020797, orientando do Prof. André). O novo prazo para depósito da qualificação do aluno 
passa a ser o dia 11 de maio de 2022. 

Foi referendada a aprovação da Banca de Defesa da discente Adriana de Andrade 
(3041972 - turma 2020, orientanda do Prof. Corrallo), com previsão de realização no dia 
17/12/2021, às 14h00, tendo os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares Dr. Osvaldo Canato Junior 
Dr. Ricardo Roberto Plaza Teixeira 
(IFSP-CAR) 

Suplentes Dr. Emerson Ferreira Gomes Dr. Elio Carlos Ricardo (FE-USP) 
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Foi referendada a aprovação da Banca de Defesa da discente Aline Oliveira Figueiredo 
(3020738 - turma 2019, orientanda do Prof. André), com previsão de realização no dia 
10/12/2021, às 09h00, tendo os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares Dr. Pedro Miranda Júnior 
Dra. Maria Regina Aquino Silva 
(UNIVAP) 

Suplentes 
Dra. Valéria Trigueiro Santos 
Adinolfi 

Dr. Marco Antonio Villarta Neder 
(UFLA) 

Foi referendada a aprovação da Banca de Qualificação do discente José Adilson Silva de 
Jesus (3020843 – turma 2019, orientando da Profa. Lucia), com previsão de realização no dia 
03/12/2021, às 10h00, tendo os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares Dr. André Perticarrari Dr. Daniel Albiero (UNICAMP) 

Suplentes 
Dra. Rebeca Vilas Boas Cardoso de 
Oliveira 

Dr. Fulvio Bianco Prevot (IFSP-SPO) 

Foi referendada a aprovação da Banca de Qualificação do discente Osias de Barros 
Anunciação (3020916 – turma 2019, orientando do Prof. Corrallo), com previsão de realização 
no dia 14/12/2021, às 10h00, tendo os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares Dra. Lucia Scott F. C. A. Collet 
Dra. Paloma Alinne Alves 
Rodrigues (UNIFEI - Itajubá) 

Suplentes Dr. Emerson Ferreira Gomes Dr. Ricardo Rechi Aguiar (IFSP-SPO) 

Foi aprovado o requerimento de prorrogação de prazo da discente Ana Paula Freire da 
Silva (3020738, orientanda da Profa. Rebeca). O novo prazo para depósito da qualificação da 
aluna passa a ser o dia 11 de setembro de 2022. 

 
2. Demanda ligada ao recredenciamento de docentes no Programa: O Prof. José Otavio 
demandou o posicionamento do Colegiado sobre a possibilidade de docentes assumirem novas 
orientações no Programa ainda que não tenham atendido integralmente aos critérios do 
Regulamento Interno (Art. 16) no último processo de recredenciamento, ocorrido em 2020. O 
Colegiado negou essa possibilidade, registrando que deve prevalecer o acordo proposto pela 
Comissão de Recredenciamento. Desta forma, um(a) docente que não cumpra integralmente 
com os requisitos de recredenciamento terá o prazo de suas orientações vigentes para alcançar 
esses requisitos ou ser descredenciado(a), e só poderá assumir novas orientações a partir do 
momento em que se cumpram todos os requisitos de recredenciamento.  
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3. Oferta de vagas não regulares nas disciplinas eletivas: O Prof. José Otavio resgatou uma 
demanda registrada na ata de 29/jul./2021 sobre a oferta de vagas para alunos não-regulares 
nas disciplinas do próximo ano. O Colegiado já havia formado consenso de que as disciplinas 
eletivas seriam as mais adequadas para receber alunos não-regulares, por representarem 
diretamente as três linhas de pesquisa do Programa. O Prof. Pedro questionou como fica a 
contagem do tempo de curso para os alunos que frequentam as disciplinas antes de estarem 
regularmente matriculados no curso. O Servidor Douglas esclareceu que no IFSP, as disciplinas 
cursadas em caráter não-regular não afetam a contagem do tempo de curso dos alunos, sendo 
este definido exclusivamente em função da matrícula no curso. O Prof. José Otavio esclareceu 
que essas vagas não regulares são regulamentadas pelos Artigos 50 a 52 do Regulamento de 
Pós-Graduação Stricto Sensu do IFSP (Resolução 46/2020). Os Profs. Corrallo e Traldi 
salientaram que o objetivo principal dessas vagas não é reduzir o tempo de curso ou exigir que 
os discentes já tenham cumprido parte do curso antes de se matricularem formalmente, mas 
contribuir para a elaboração de pré-projetos mais bem fundamentados por parte dos 
candidatos ao Programa. O Colegiado decidiu que é do interesse do Programa oferecer vagas 
não regulares nas disciplinas eletivas. Nessa primeira experiência, o Colegiado decidiu oferecer 
até 5 vagas não regulares em cada disciplina eletiva, ficando esse número condicionado ao total 
de matrículas regulares registradas nas mesmas disciplinas, de modo a não extrapolar o l imite 
de 20 discentes devido à infraestrutura dos laboratórios de informática e do LIFE (Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de Professores), utilizados no campus São Paulo. A Coordenação 
do Curso deverá buscar meios para viabilizar essa oferta já para o 1º semestre de 2022, na 
disciplina eletiva de Tecnologias no Ensino, e no 2º semestre nas disciplinas eletivas de 
Formação de Professores e de Epistemologia e Didática no Ensino de Ciências e Matemática.  

 
4. Deliberação sobre dia fixo para reuniões dos grupos de pesquisa: Ainda resgatando 
questões que ficaram em aberto na ata do Colegiado de 29/jul./2021, o Prof. José Otavio 
perguntou ao Colegiado se levaremos adiante a proposta de reservar uma tarde da semana 
para, sem a oferta de disciplinas, incentivar as reuniões de grupos de pesquisa e atividades 
eventuais, como seminários, palestras ou mostras de produtos educacionais. O Prof. Corrallo 
sugeriu a creditação dessas atividades, condicionando a atribuição de 1 crédito ao índice de 
75% de presença do(a) discente nas atividades de um semestre, por exemplo. O Colegiado 
entendeu que não devemos falar ainda em atividades obrigatórias, mas na fixação de uma 
tarde como incentivo para que os grupos, orientadores e discentes se organizem. O Colegiado 
decidiu reservar as tardes de sexta-feira para esta função. Desta forma, não serão oferecidas 
disciplinas nesta tarde, e eventos do interesse do Programa deverão ser agendados 
preferencialmente neste dia. 
 
5. Planejamento da aula inaugural de 2022: Não houve tempo para deliberação sobre esta 
pauta. O Prof. José Otavio apenas lembrou que o Programa assumiu o compromisso de realizar 
uma aula inaugural com pesquisador(a) convidado(a) a cada ano e que em 2021 utilizamos o 
espaço da segunda semana de aulas na disciplina de Metodologia da Pesquisa (MPQT1). O 
Servidor Douglas solicitou alguns minutos dessa aula inaugural para uma fala da CRP. Por e-
mail, o Prof. José Otavio solicitará a ajuda dos Representantes Discentes e demais membros do 
Colegiado para planejar e garantir a realização da aula inaugural da turma de 2022, que deve 
ocorrer no mês de março. 
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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) 

• Francisco Yastami Nakamoto (Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - DPE) 

 

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.  

 
Membros do Colegiado (titulares) 

Armando Traldi Júnior 

Bárbara Bezerra Rodrigues 

Douglas Alves de Lima 

Marcio Vinicius Corrallo 

Marcos Paes de Barros 

Elaine Pavini Cintra 

José Otavio Baldinato (presidente) 

Pedro Miranda Junior 

Rafael dos Santos

Membros do Colegiado (suplentes) 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

 

Justificaram a ausência: 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 
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