UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP – CUS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS - ICNHS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA
NATUREZA E MATEMÁTICA - PPGECMCOORDENADOR: PROF.: EBERSON
PAULO TREVISAN
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E
MATEMÁTICA (PPGECM) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
– CAMPUS DE SINOP - REUNIÃO DIA 01/07/2021
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e
trinta e cinco minutos por meio do sistema de videoconferência Google Meet,
reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, a saber: Eberson Paulo Trevisan
(Presidente do Colegiado e Coordenador do Curso de Mestrado Proﬁssional em
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática), Edson Pereira Barbosa, Elizabeth
Quirino de Azevedo, Felício Guilardi Junior, Roseli Adriana Blümke Feistel, Lorenna
Cardoso Rezende, Ricardo Robinson Camponanes Santana e Silvana Teresinha Krefta
(Representante Discente). Na pauta constavam os seguintes assuntos: 1)
Aprovação da Ata nº 05/2021 da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do
PPGECM; 2) Homologação de Ad Referendum; 3) Homologação de Exame
de Proﬁciência; 4) Cancelamento de matrícula em disciplina; 5) Solicitação
de Defesa; 6) Regimento Interno PPGECM; 7) Instrução Normativa
01/2020 - Prática Docente Supervisionada - Atualização seguindo a
recomendação aprovada na 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do
PPGECM; 8) Instrução Normativa Componentes Curriculares do PPGECM;
9) Instrução Normativa Credenciamento Docente PPGECM; 10) Modelo de
dissertação do PPGECM; 11) Oferta de disciplinas 2021/2 no PPGECM;
12) Oferta de vagas alunos especiais em disciplinas 2021/2; 13)
Informes. O Presidente agradeceu a presença de todos e deu início a reunião
solicitando a inclusão de pauta de dois processos que chegaram após fechamento da
pauta, a saber: Processo SEI nº 23108.052412/2021-65 e Processo SEI nº
23108.052410/2021-76, a proposta de inclusão foi aprovada, tendo, então, a reunião
a seguinte a pauta: 1) Aprovação da Ata nº 05/2021 da 5ª Reunião Ordinária
do Colegiado do PPGECM - O presidente apresentou a Ata nº 05/2021, da 5ª
Reunião Ordinária do Colegiado do PPGECM, realizada em 02/06/2021. Após
apreciação, o Colegiado homologou a referida ata. 2) Homologação de Ad
Referendum - O presidente apresentou o Ad Referendum 02 (SEI nº 3585995) que
aprovou a matrícula na Disciplina “Prática Docente Supervisionada” no semestre
letivo de 2021/1” do discente Tarcísio Renan Pereira Sousa Resende,
RGA: 243202012. A efetivação da matrícula se fez necessária para corrigir
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inconsistência no Sistema de Pós-Graduação Strictu Sensu (SIPG) frente a matrícula
realizada pelo aluno no tempo previsto e não reconhecimento do sistema, como
indica a liberação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Pós-Graduação da
referida disciplina anexada nos autos do Processo SEI nº 23108.044417/2021-14.
Após apreciação, o Colegiado homologou o Ad Referendum. 3) Homologação de
Exame de Proﬁciência - O presidente discorreu acerca do Processo
nº 23108.043870/2021-11 no qual o discente Tarcísio Renan Pereira Sousa Resende
peticionou o Certiﬁcado de Exame de Proﬁciência em Língua Inglesa. O certiﬁcado
apresentado no processo foi emitido pela CENEX-FALE/UFMG em 07 de junho de
2021. O presidente lembrou que na reunião anterior o processo havia sido devolvido
pois o sistema não estava permitindo a veriﬁcação, no entanto, neste novo processo,
a veriﬁcação foi permitida e atestada. O Prof. Edson conﬁrmou que também realizou
a veriﬁcação com sucesso. Após apreciação, o Colegiado homologou o certiﬁcado
supracitado. 4) Cancelamento de matrícula em disciplina - O presidente colocou
em apreciação os processos de solicitação de cancelamento de matrícula, a saber: i)
Processo nº 23108.047580/2021-39 - Discente Leilane Alves de Oliveira,
RGA: 24320196, solicita trancamento de matrícula na disciplina Seminário de Pesquisa
II no semestre letivo de 2021/1. Após apreciação, o Colegiado deferiu a solicitação
sobredita. ii) Processo nº 23108.050047/2021-54 - Discente Laura Cristini Ramos
Dias Espindola, RGA: 243201912, solicita o cancelamento de matrícula na disciplina
Prática Docente Supervisionada no semestre letivo de 2021/1. A mestranda ainda
solicita autorização para desenvolver a Prática Docente Supervisionada na Formação
de Professores, por meio de um projeto de extensão, ou seja, que as horas e
atividades despendida na formação, contabilizem a carga horária da disciplina de
Prática Docente Supervisionada. Após análise, o Colegiado aprovou, com abstenção
de voto do Prof. Edson, a solicitação de cancelamento de matrícula na disciplina
Prática Docente Supervisionada no semestre letivo de 2021/1, bem como a execução
do projeto de extensão que será aproveitado na disciplina Prática Docente
Supervisionada, porém, a requerente terá que se matricular na referida disciplina
realizando as atividades e avaliações propostas na mesma. 5) Solicitação de
Defesa - O presidente relatou sobre o Processo nº 23108.053579/2021-43, onde a
discente Maria Bezerra Tejada Santos, RGA: 24320191, solicita a Banca de Defesa
Pública de Dissertação para o dia 16/08/2021 às 13h30min a ser realizado na
plataforma Google Meet. O presidente destacou que essa será a primeira defesa do
PPGECM, fato histórico para o programa e, por isso, indicação da data que coincide
com a abertura do semestre letivo de 2021/2 do PPGECM, fazendo assim do evento
da defesa a abertura oﬁcial do semestre letivo. Após apreciação, o Colegiado
homologou a solicitação supracitada. 6) Regimento Interno PPGECM - O
Colegiado deliberou pela discussão da pauta em Reunião Extraordinária agendada
para o dia 14/07/2021 às 07h30min. 7) Instrução Normativa Nº 01/2020 –
Prática Docente Supervisionada - Atualização seguindo a recomendação
aprovada na 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGECM - O Colegiado
deliberou pela discussão da pauta em Reunião Extraordinária agendada para o dia
14/07/2021 às 07h30min. 8) Instrução Normativa componentes curriculares
do PPGECM - O Colegiado deliberou pela discussão da pauta em Reunião
Extraordinária agendada para o dia 14/07/2021 às 07h30min. 9) Instrução
Normativa credenciamento docente PPGECM - O Colegiado deliberou pela
discussão da pauta em Reunião Extraordinária agendada para o dia 14/07/2021 às
07h30min. 10) Modelo de dissertação do PPGECM - O presidente concedeu a
palavra à Profa. Roseli, onde comentou que durante a Banca de Exame de
Qualiﬁcação da mestranda Linney, o Prof. Geison Melo chamou a atenção para a
formatação do Modelo de Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Física
Ambiental do Campus de Cuiabá. Em seguida, o Prof. Edson disse que o modelo
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utilizado pelo referido Programa é muito elogiado. O presidente alertou que o
PPGECM tem urgência na deﬁnição do modelo de formatação da dissertação, pois as
primeiras bancas de defesa já estão sendo marcadas e se não aprovarmos um
modelo, os trabalhos podem vir a serem apresentados sem uma padronização inicial.
Além disso, destacou que, se fosse o caso, a ideia do guia poderia ser discutida
futuramente com mais calma e enfatizou que o modelo apresentado traz os
elementos necessários a apresentação de trabalho acadêmico sem dar rigidez ao
conteúdo a ser explorado, pois em outras discussões levantadas no Colegiado não
havia chegado a um consenso sobre o assunto, ressaltando, assim, a urgência da
deﬁnição. Em seguida, colocou em votação a possibilidade de prorrogar a escolha do
modelo de dissertação ou se o Colegiado deﬁne o modelo na presente reunião e
futuramente seja debatida a ideia do guia. A Profa. Roseli se manifestou favorável na
escolha de um dos modelos de formatação, e destacou que cada Programa de PósGraduação (PPG) tem suas particularidades. Disse ainda, que não é muito favorável a
adoção de um guia, uma vez que poderia engessar o programa, no entanto, poderia
ser um material com orientações levando-se em consideração características do
PPGECM. Após análise, o Colegiado deliberou pela escolha do modelo nº 01 que
contém a barra superior na cor verde. 11) Oferta de disciplinas 2021/2 no
PPGECM - O presidente apresentou a proposta de disciplinas do PPGECM a serem
ofertadas no período letivo 2021/2, a saber: i) (Optativa) Educação Cientíﬁca e
Matemática na Perspectiva CTSA (45h) - Horário: 08h00 às 11h00 - Profa. Dra. Kátia
Dias Ferreira Ribeiro; ii) (Optativa) Livro didático e a relação teoria e prática no Ensino
de Matemática (45h) - Horário: 14h00 às 17h00 - Profa. Dra. Andreia Cristina
Rodrigues Trevisan e Prof. Dr. Eberson Paulo Trevisan; iii) (Optativa) Física para a
Educação Básica: Abordagens teórico-práticas (45h) - Horário: 19h00 às 22h00 Prof. Dr. Ricardo Robinson Campomanes Santana. As disciplinas optativas serão
ofertadas nas segundas-feiras. Na sequência, foram apresentadas as Disciplinas com
horários diferenciados: i) (Obrigatória) Seminário de Pesquisa I - Prof. Dr. Mauro
André Dresch e Profa. Dra. Roseli Adriana Blümke Feistel; ii) (Obrigatória) Seminário
de Pesquisa II - Prof. Dr. Mauro André Dresch; iii) (Obrigatória) Prática Docente
Supervisionada - Profa. Dra. Carmen Wobeto. Após análise, o Colegiado homologou o
plano de oferta de disciplinas 2021/2. 12) Oferta de vagas alunos especiais em
disciplinas 2021/2 - O presidente iniciou a pauta relatando que o calendário do
PPGECM está um pouco diferente do calendário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(PROPG), e diante disso, o cronograma do programa está apertado. Em seguida,
destacou os problemas no sistema para a oferta das aulas, e que isso seria um fator
importante para a não oferta de disciplinas para aluno especial no período letivo
2021/2. O Prof. Felício comentou que na disciplina que ministra, nenhum dos alunos
especiais conseguiram concluir. O Prof. Edson disse que é importante abrir, pois o
programa vai conhecendo os futuros alunos regulares, e que isso poderia evitar que
um candidato ingressasse no PPG e só depois revelaria que não é o que gostaria de
fazer, o que afetaria negativamente o PPGECM. Destacou também que pode ser que
pelo fato de as disciplinas estarem sendo ofertadas remotamente, vários alunos
achavam que seria mais tranquilo e que não haveria uma exigência de dedicação aos
estudos como na modalidade presencial. Além disso, demonstrou preocupação em
relação ao esforço que a comissão teria que fazer para viabilizar a oferta de poucas
vagas. O presidente concordou com a fala do Prof. Edson no tocante a dedicação e
tempo que a comissão teria que ter para as atividades relacionadas ao processo
seletivo. Em seguida, o Prof. Edson destacou o cenário de incerteza da pandemia, e
que não sabemos como as coisas estarão futuramente, concordando com a não
abertura de edital para aluno especial. A Profa. Roseli aﬁrmou que é favorável a não
abertura de edital de aluno especial em 2021/2 considerando as incertezas do
momento advindas da pandemia da COVID-19. Após discussão, o Colegiado

QXRhIGRlIFJldW5p428gQ1VTIC0gR1BHUCAtIFNlYy4gQ29vcmQgZGUgUFBHIDM3MDgzODc=

SEI 23108.007662/2021-41 / pg.

deliberou pela não abertura de edital de aluno especial no período letivo
2021/2. 3) Inclusão de pauta: Processo SEI nº 23108.052412/2021-65, Solicitação
de matrícula em disciplina por parte da discente Janaina dos Santos Schmidt, RGA:
24320199. O Prof. Eberson informou que a discente entrou em contado alegando ter
realizado a matrícula nas disciplinas de Prática Docente Supervisionada e Seminário
de Pesquisa II, estando como acesso ao AVA das disciplinas, porém foi informada
pelos professores que não constava no SIPG e perdeu acesso ao AVA também,
como aconteceu com o discente Tarcísio, tratado no item 2 desta pauta. Não sendo
identiﬁcado inconsistência no SIPG, o professor recomendou adotar o mesmo
procedimento anterior, e a aluna solicitou via processo SEI a matrícula nas disciplinas.
Frente ao caso, o Prof. Eberson se comprometeu em solicitar que os alunos confiram
seus históricos durante o período de ajustes para evitar esses transtornos. O
Colegiado aprovou a solicitação de matrícula nas disciplinas. 14) Inclusão de pauta:
Processo SEI nº 23108.052410/2021-76, relatório de atividades semestrais referente
a 2020/2 da discente Janaina dos Santos Schmidt, RGA: 24320199. O Prof. Eberson
informou que o relatório com as correções indicadas pelo Colegiado estava pendente
desde maio de 2021, mesmo tendo sido cobrada várias vezes por e-mail e aplicativo,
a discente só enviou agora. A Profa. Roseli e o Prof. Edson observaram que o
relatório entregue informa como provável período de defesa julho de 2022, estando
fora do período recomendado pelo Regimento do PPGECM e Resolução CONSEPE nº
81. O Prof. Eberson se comprometeu a encaminhar e-mail via sistema SEI, deixando
registrado no processo o aviso sobre a inconsistência e explicando que como a
discente já solicitou prorrogação de prazo que vence em 28/02/2022, ela, segundo a
Resolução CONSEPE nº 81, só teria direito, em caso excepcional, a mais 3 (três)
meses de prorrogação, o que daria como prazo máximo para integralização do
Curso de Mestrado o mês de maio de 2022. Com essa ressalva o Colegiado
homologou o relatório apresentado. 13) Informes - O presidente procedeu com os
informes dos tópicos a seguir: i) Processo SEI nº 23108.043740/2021-71 Solicitação Inserção PPGECM no Módulo de Geração de Fichas
Catalográficas - O presidente relatou que o Prof. Felício havia percebido que o
PPGECM não aparecia na lista de PPGs no Módulo de Geração de Fichas
Catalográﬁcas, e que diante disso, abriu um processo solicitando a inclusão do
programa no sistema, entretanto, o processo está parado há mais de um mês na
unidade da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI); ii) Processo SEI
nº 23108.048241/2021-70 - solicitação login e senha para administrar a
página do PPGECM - O presidente comentou que abriu um processo no qual
solicita o login e senha para acesso e gestão da página do PPGECM e já recebeu o
mesmo, estando então como administrador oﬁcial da página do PPGECM; iii)
Processo SEI nº 23108.047731/2021-59 - solicitação de troca de
coordenação do projeto PPGECM junto a UNISELVA - O presidente informou
que abriu um processo em que solicita a troca da coordenação referente ao projeto
PPGECM junto à Fundação UNISELVA e a troca foi realizada; iv) Processo SEI nº
23108.045901/2021-61 - Solicitação de acesso a plataforma Sucupira pela
atual coordenação - O presidente disse que peticionou um processo em que
solicita acesso a plataforma Sucupira, a solicitação foi atendida, já está com acesso a
plataforma
e
tem
trabalhado
nos
destaques; v)
Processo
SEI
nº 23108.049876/2021-94 - Consulta a PROPG sobre procedimentos
relativos a Prática Docente Supervisionada - O presidente fez um breve relato a
respeito do processo supracitado, no qual a PROPG deu um despacho com um
manual de contratos e convênios. Diante disso, o presidente pediu auxílio de quem
puder para tratar da situação a partir do estudo do documento; vi) Reunião
Coordenação NIPECeM definição e encaminhamentos V COCIN - O presidente
deixou em aberto para quem quiser participar da comissão organizadora do V COCIN
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representando o PPGECM junto ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Ensino de
Ciências e Matemática (NIPECeM) na organização do evento; vii) Indicação de
destaques do programa na plataforma sucupira - O presidente comentou que
o módulo de destaque é para ﬁns de classiﬁcação e, em seguida, explicou o que seria
classiﬁcado. Disse ainda que o programa poderia indicar 4 (quatro) livros. Fez
observações no tocante ao caso de docente que não esteja credenciado como
docente permanente no PPGECM, visto que, teria sua contribuição junto ao programa
limitada pelo sistema. Diante disso, destacou que é importante a alteração de
cadastros de alguns docentes colaboradores para docentes permanentes, a ﬁm de
que a contribuição desses docentes tenha um impacto maior durante o quadriênio.
Também reforçou ser importante melhorar a forma de apresentar a justiﬁcativa para
os destaques dados pois, em formação da CAPES que participou on-line sobre o
assunto foi reforçado a necessidade de justiﬁcativa sólida para as indicações,
havendo espaço de até 4 mil caracteres para tal, além da possibilidade de anexar
comprovante a justiﬁcativa posta. O presidente aproveitou para abrir a plataforma e
consultar algumas dúvidas em relação as produções indicadas como destaque para
serem incluídas na plataforma; viii) Processo SEI nº 23108.007108/2021-63 Solicitação de relação de alunos que necessitarão realizar Exame de
Proﬁciência até o ﬁnal de 2021 - O presidente abordou o processo sobredito, no
qual a PROPG fez uma consulta junto aos programas com a ﬁnalidade de ter uma
estimativa do quantitativo de alunos que precisam fazer o Exame de Proficiência até o
ﬁm deste ano. Disse que já encaminhou à PROPG a lista dos alunos que precisam
fazer o exame para que estejam aptos a defesa. Ponderou que não incluiu a turma
que ingressou neste ano, porque eles não irão defender em 2021. Nada mais
havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às dezessete horas e dez
minutos, da qual eu, Amarildo Junior Duque de Oliveira, na qualidade de secretário,
lavrei a presente Ata, que dato e assino, após ser lida e assinada eletronicamente
pelos demais membros presentes.
Documento assinado eletronicamente por AMARILDO JUNIOR DUQUE DE
OLIVEIRA, Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em
22/07/2021, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSELI ADRIANA BLUMKE
FEISTEL, Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em
22/07/2021, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH QUIRINO DE
AZEVEDO, Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em
22/07/2021, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SILVANA TERESINHA KREFTA,
Usuário Externo, em 22/07/2021, às 17:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LORENNA CARDOSO REZENDE,
Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em 22/07/2021, às
17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por EBERSON PAULO TREVISAN,
Coordenador(a) do PPG em Ensino de Ciências da Natureza e
Matemática - ICNHS/CUS - UFMT, em 22/07/2021, às 23:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
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8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RICARDO ROBINSON
CAMPOMANES SANTANA, Membro do Colegiado do PPG em Ensino de
Ciências da Natureza e Matemática - ICNHS/CUS - UFMT, em
23/07/2021, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por EDSON PEREIRA BARBOSA,
Presidente do Colegiado do PPG em Ensino de Ciências da Natureza e
Matemática - ICNHS/CUS - UFMT, em 23/07/2021, às 15:08, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FELICIO GUILARDI JUNIOR,
Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em 05/08/2021, às
14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3708387 e o código CRC 0631AF00.
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