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 - PPGECM
COORDENADOR: PROF.: EBERSON PAULO TREVISAN
ATA DA 8ª 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 02/09/2021
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e
trinta e sete 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, Ricardo
Robinson Campomanes Santana e Silvana Teresinha Krefta (Representante Discente)
e Lorenna Cardoso Rezende justiﬁcou sua ausência. Na pauta constavam os
seguintes assuntos: 1) Aprovação da Ata nº 07/2021 da 7ª Reunião Ordinária
do Colegiado do PPGECM; 2) Cadastro de Coorientação; 3) Homologação
de Proﬁciência em Língua Inglesa; 4) Participação do PPGECM na Série
“Produtos Educacionais” a ser lançada pelo MT Ciência; 5) Aproveitamento
de créditos em disciplinas; 6) XII Mostra de Pós-Graduação da UFMT;
7) Relatórios Discentes de Atividades Semestrais 2021/1; 8) Planos de
Ensino de disciplinas ofertadas em 2021/2; 9) Cancelamento de Matrícula
em Disciplina; 10) Afastamento por Licença Maternidade; 11) Regimento
Interno do PPGECM; e 12) Informes. O Presidente agradeceu a presença de
todos e deu início a reunião. 1) Aprovação da Ata nº 07/2021 da 7ª Reunião
Ordinária do Colegiado do PPGECM - O presidente apresentou a Ata nº 07/2021
da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGECM realizada em 05/08/2021. Após
apreciação, o Colegiado homologou a referida ata. 2) Cadastro de Coorientação o presidente abordou o Processo SEI nº 23108.064032/2021-73, no qual a Profa.
Dra. Andreia Cristina Rodrigues Trevisan solicita a inclusão do Prof. Dr. Eberson Paulo
Trevisan para atuar na qualidade de coorientador do mestrando Maicon Diego da Silva
Olgado, RGA: 24320211 e o Processo SEI nº 23108.064573/2021-00 da discente
Karolyna Corrêa da Luz, RGA 243202110, sob orientação do Prof. Dr. Leandro Dênis
Battirola indicando a Prof. Dra. Larissa Cavalheiro da Silva como coorientadora da
mesma. Considerando que as solicitações atenderam aos requisitos estipulados pelo
programa, as mesmas foram aprovadas pelo Colegiado. 3) Homologação de
Proﬁciência em Língua Inglesa - o presidente apresentou os processos de
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certiﬁcação em Proﬁciência das discentes: Livrada Fernandes de Aquino, RGA
24320212 (Processo SEI nº 23108.063221/2021-29) e Patrícia Saynara Paschoal
Santana, RGA 24320204 (Processo SEI n° 23108.068199/2021-11), as quais
solicitam aproveitamento de proﬁciência obtida junto a Universidade Federal de Santa
Catarina. Após apreciação, o Colegiado homologou os certiﬁcados supracitados.
4) Participação do PPGECM na Série “Produtos Educacionais” a ser
lançada pelo MT Ciência - o presidente aguardou a presença da Profa. Lorenna,
que havia participado da discussão anterior sobre o assunto, porém a mesma não
pode estar presente na reunião justiﬁcando sua ausência. Dessa forma, o Prof.
Eberson expôs a situação de participação do PPGECM na Série “Produtos
Educacionais” a ser lançada pelo MT Ciência, destacando que não haverá
obrigatoriedade de envio dos Produtos Educacionais do PPGECM ao MT Ciência, essa
decisão caberá ao orientador e ao discente que juntos irão deliberar pela forma e
encaminhamentos que desejarem dar aos Produtos Educacionais produzidos. Além
disso, o Prof. Eberson enfatizou que essa Série a ser lançada não receberá apenas
produtos do PPGECM, mas também aceitará demandas da sociedade como um todo,
inclusive de outros Programas de Pós-Graduação e Cursos de Graduação que
elaboram Produtos Educacionais. Os produtos serão avaliados pelo Comite Cientíﬁco
do MT Ciência, podendo assim um Produto Educacional encaminhado não vir a ser
publicado. Também foi sinalizado que a principal contribuição do PPGECM será a
indicação de professores para compor o Comite Ciêntíﬁco para a elaboração de
regras a serem seguidas relativo à avaliação dos Produtos Educacionais recebidos
para publicação. O Prof. Edson se manifestou acerca do assunto considerando
pertinente e muito interessante a participação do PPGECM, pois isso irá ampliar a
visibilidade do Programa. Após análise, o Colegiado decidiu pela participação do
Programa, indicando um membro de cada linha de pesquisa. 5) Aproveitamento
de créditos em disciplinas - o presidente relatou sobre o processo SEI
nº 23108.067061/2021-97, onde a discente Karolyna Correa da Luz,
RGA: 243202110, solicita aproveitamento de 03 créditos (45 horas) na disciplina
“Teoria de Ensino e Aprendizagem para o Ensino de Ciências da Natureza e
Matemática”; 03 créditos (45 horas) na disciplina “Educação Ambiental” e 03 créditos
(45 horas) na disciplina “Vida e Educação em Ciências: aspectos biológicos”, ambas
cursadas como aluna especial no programa em 2019/2 e 2020/1, obtendo conceito
A em todas as disciplinas conforme consta nos autos do processo. Considerando
que os documentos comprobatórios foram apresentados adequadamente, segundo
regimento do PPGECM (Artigo 43, parágrafo 1º), a solicitação de aproveitamento de
créditos nas disciplinas supracitadas foi aprovada e homologada pelo Colegiado. 6)
XII Mostra de Pós-Graduação da UFMT - o presidente informou que a XII Mostra
de Pós-Graduação da UFMT irá ocorrer de 01 a 07 de novembro de 2021, como já
havia sido aprovada a participação do PPGECM na reunião anterior. Em relação à isso,
o Prof. Eberson destacou que alunos ingressantes em 2021 e docentes entraram em
contato para ver sobre a obrigatoriedade de participação e, neste sentido, em
consulta à PROPG, recebeu-se a orientação que cabe ao Colegiado de cada Programa
de Pós-Graduação decidir sobre a obrigatoriedade ou não de participação dos
discentes. Após análise e discussões, o Colegiado decidiu pela participação facultativa
para os discentes concluintes e os ingressantes no ano 2021 e obrigatória para os
demais discentes. 7) Relatórios Discentes de Atividades Semestrais 2021/1 O presidente discorreu sobre a distribuição prévia dos Relatórios Discentes aos
membros do Colegiado, na qual cada membro ﬁcou responsável por 5 (cinco)
processos. Atribuídos para relatoria do Prof. Edson os processos dos
discentes: Renata Aparecida da Silva, RGA: 24320207 (23108.068783/2021-69); Rita
Yolanda Krause, RGA: 243201910 (23108.068788/2021-91); JESSICA SCHISLER,
RGA: 24320218 (23108.068579/2021-48); LEILANE ALVES DE OLIVEIRA, RGA:
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24320196 (23108.068334/2021-11); Tarcísio Renan Pereira Sousa Resende, RGA:
243202012 (23108.066444/2021-48). Atribuídos para relatoria da Profa. Elizabeth os
processos dos discentes: Laura Cristini Ramos Dias Espindola, RGA: 243201912
(23108.069063/2021-11);
Gleusdon
Dias
Guimarães,
RGA:
24320219
(23108.068762/2021-43); Giane Portaluppi dos Santos, RGA: 24320215
(23108.068570/2021-37);
Lucas
Rocha
Bariani,
RGA:
24320201
(23108.068416/2021-65); Linney Chrissie Konno Piton Pereira, RGA: 24320194
(23108.064060/2021-91). Atribuídos para relatoria da Profa. Lorenna os processos
dos discentes: Neide Lopes da Silva Filipus, RGA: 243202011 (23108.068775/202112); Patrick Godoi, RGA: 243202112 (23108.068744/2021-61); Anderson Ferreira
dos Santos, RGA: 24320208 (23108.068568/2021-68); Adriéli Aparecida
Rodrigues, RGA: 24320213 (23108.067317/2021-66); Luana Cintia Trindade da
Rocha, RGA: 243202111 (23108.069324/2021-01). Atribuídos para relatoria do Prof.
Felício os processos dos discentes: Raphael Cassimiro de Souza, RGA: 24320206
(23108.068770/2021-90); JANAINA DOS SANTOS SCHMIDT, RGA: 24320199
(23108.068745/2021-14); PATRÍCIA SAYNARA PASCHOAL SANTANA, RGA: 24320204
(23108.068607/2021-27); Livrada Fernandes de Aquino, RGA: 24320212
(23108.066816/2021-36); Osinéia dos Santos Won Ancken, RGA: 24320217
(23108.069300/2021-43). Atribuídos para relatoria do Prof. Ricardo os processos
dos discentes: Dione Emilia Correa Boing, RGA: 24320209 (23108.068763/202198); Jizéli Marciano Gonçalves, RGA: 24320203 (23108.068736/2021-15); KAROLYNA
CORRÊA DA LUZ, RGA: 243202110 (23108.068622/2021-75); Silvana Teresinha
Krefta, RGA: 24320205 (23108.066743/2021-82); Cindy Lauper Ferreira
Silva, RGA: 24320197 (23108.069344/2021-73). Atribuídos para relatoria da Profa.
Roseli
os
processos
dos
discentes:
Sibeli
Lopes,
RGA:
24320192
(23108.068760/2021-54); Crisilandia de Nave da Silva, RGA: 243202013
(23108.068606/2021-82);
Shirlei
Alexandra
da
Silva,
RGA:
24320202
(23108.068718/2021-33); STELA MARIS FERRARI STREIT, RGA: 243202010
(23108.068097/2021-98); Maria Bezerra Tejada Santos, RGA: 20192431
(23108.067243/2021-68). Atribuídos para relatoria do Prof. Eberson os processos
dos discentes: Fábio Kawati, RGA: 243201911 (23108.068787/2021-47); Juliana
Dacyelles Santos Figueiredo, RGA: 24320216 (23108.068524/2021-38); Isis Mendes
Corrêa de Moraes, RGA: 24320198 (23108.068700/2021-31); GISLAINE APARECIDA
MARIA ZAMBIASI, RGA: 24320195 (23108.068386/2021-97); DEISE CRISTINA
NORONHA DORNELLES, RGA: 24320214 (23108.069345/2021-18), Maicon Diego da
Silva Olgadfo, RGA 24320211, (23108.069425/2021-73). Após apresentação dos
pareceres dos relatórios pelos membros, o Colegiado deliberou pela aprovação
dos relatórios, com exceção de alguns que serão necessários pequenos ajustes
conforme os pareceres elaborados pelos professores. Destaca-se que os alunos
receberão as sugestões por e-mail. 8) Planos de Ensino de disciplinas ofertadas
em 2021/2 - o presidente apresentou os processos de Planos de Ensino das
disciplinas ofertadas pelo PPGECM no semestre letivo 2021/2, a saber: Educação
Cientíﬁca e Matemática na Perspectiva CTSA ministrada pela Profa. Dra. Kátia Dias
Ferreiro Ribeiro (processo SEI nº 23108.070295/2021-11); Livro didático e a relação
teoria e prática no Ensino de Matemática ministrada pela Profa. Dra. Andreia Cristina
Rodrigues Trevisan e Prof. Dr. Eberson Paulo Trevisan (processo SEI n°
23108.070697/2021-16); Física para a Educação Básica: abordagens teóricopráticas ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Robinson Campomanes Santana (processo
SEI n° 23108.070472/2021-60); -Prática Docente Supervisionada ministrada pela
Profa. Dra. Carmen Wobeto (processo SEI nº 23108.071001/2021-79); e Seminário
de Pesquisa I ministrada pelo Prof. Dr. Mauro André Dresch e Profa. Dra. Roseli
Adriana Blümke Feistel (processo SEI nº 23108.072520/2021-54). O Colegiado
deliberou pela homologação dos Planos de Ensino apresentados. Com ressalvas
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aos Planos de Ensino de Livro didático e a relação teoria e prática no ensino de
Matemática, Prática Docente Supervisionada e Seminário de Pesquisa I, os processos
serão retornados para os docentes para que os mesmos façam alterações no
quadro indicativo dos conceitos no item “Avaliação”, seguindo os critérios dispostos
no Regimento Interno do PPGECM em vigor e não o que está disposto na Resolução
CONSEPE nº 81/2020 tendo em vista a não aprovação ainda do Novo Regimento
Interno do PPGECM o qual está em fase de revisão para posterior aprovação. Com
relação ao Plano de Ensino da disciplina de Prática Docente Supervisionada, o mesmo
também foi retornado à docente para que informe a carga horária correta da
disciplina que corresponde o total de 30 horas e não 20 horas como indicado. No
caso, 20 horas é a carga horária efetiva da atividade de prática na
escola. 9) Cancelamento de Matrícula em Disciplina - o presidente apresentou
o processo SEI n° 23108.071173/2021-42, no qual o discente Raphael Cassimiro de
Souza, RGA: 24320206 solicita cancelamento de matrícula 2021/2 na disciplina de
Tópicos Avançado I - Livro didático e a relação teoria e prática no Ensino de
Matemática, devido à indisponibilidade de horário para o período. Considerando a
anuência do orientador, o Colegiado aprova a exclusão da disciplina para o referido
período. 10) Afastamento por Licença Maternidade - o presidente apresentou
o processo SEI nº 23108.070831/2021-89 da discente Adriéli Aparecida Rodrigues,
RGA: 24320213, a qual solicita Afastamento por Licença Maternidade. Nos autos do
processo consta o requerimento com ciência da orientadora, certidão de nascimento
e atestado médico de 180 dias a contar a partir de 22/08/2021. Considerando que o
processo está de acordo com o Regimento do Programa e Resolução CONSEPE nº
81/2020, Artigo 53, o Colegiado aprova o afastamento por Licença Maternidade da
discente até 21/02/2022. 11) Regimento Interno do PPGECM: continuação da
revisão a partir da última reunião ordinária, considerando a Resolução CONSEPE nº
81 de 30 de novembro de 2021. A revisão da versão do Regimento foi apresentada
pela comissão, composta pelos professores Eberson, Roseli e Ricardo, havia sido
iniciada na reunião anterior, faltando apenas fazer a revisão a partir do Capítulo III.
Após o término da leitura, os membros do Colegiado aprovaram a versão
apresentada pela comissão. 12) Informes: i) Fórum Pós-Graduação realizado
em 10/08/2021: o presidente informou que participou do Fórum no qual foi
discutido a Minuta de Resolução sobre as ações aﬁrmativas para a Pós-Graduação; ii)
Solicitação de Suprimento de Fundo: o presidente informou que foi solicitado
através do processo SEI nº 23108.064960/2021-38 o recurso de fundos da
UNISELVA para a cobertura de pagamento de materiais de consumo. O valor será
deduzido do saldo do projeto acima indicado; iii) Troca de segundo substituto da
Coordenação do PPGECM - emissão de nova Portaria: o presidente informou
que solicitou por meio do processo SEI nº 23108.064933/2021-65 a alteração
do segundo substituto para a Coordenação do Curso do PPGECM, considerando que
os dois substitutos anteriores eram professores, e os mesmos estão com férias
agendadas para o mesmo período de férias da Coordenação do PPGECM. Por este
motivo, fez-se a troca do substituto docente EDSON PEREIRA BARBOSA, pelo
servidor técnico-administrativo AMARILDO JUNIOR DUQUE DE OLIVEIRA, tendo em
vista que o mesmo já é secretário dos Cursos de Pós-Graduação do Câmpus
Universitário de Sinop e tem pleno conhecimento da rotina administrativa do
Curso; iv) Solicitação de publicação de Editais PROPG: o presidente informou
que encaminhou o processo SEI nº 23108.066584/2021-16 contendo o Edital de
Seleção 2022/1 e Anexos para publicação na página da UFMT; v) Solicitação de
geração de link para inscrições no Processo Seletivo de alunos regulares
2 0 2 2 / 1 : o presidente informou que encaminhou o processo SEI nº
23108.069135/2021-20 para a UNISELVA, contendo o Edital de Seleção 2022/1 e
Anexos para publicação na página da UNISELVA, bem como para que a mesma
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também gere o link para pagamento da taxa de inscrição dos candidatos ao Edital de
Seleção 2022/1; vi) Projeto de Extensão: PPGECM na Escola: o presidente
informou que submeteu o Projeto de Extensão visando ofertar um Ciclo de Palestras
vinculado às disciplinas em andamento, além da realização de uma Live pelo canal do
YouTube para apresentação do PPGECM e o processo seletivo em andamento para
os professores da rede de Educação Básica e vii) Visitas às escolas de Sinop
pela Coordenação do PPGECM: o presidente informou que está sendo realizado
visita às escolas, no sentido de divulgação do programa para os docentes. Nesse
sentido, foi solicitado transporte para o câmpus através do processo SEI nº
23108.070393/2021-59, o qual foi aprovado.Nada mais havendo a tratar, foi
declarada encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos, da qual eu, Eliane
Pedroso de Quadros Schuck, na qualidade de secretária, lavrei a presente Ata, que
dato e assino, após ser lida e assinada eletronicamente pelos demais membros
presentes.
Documento assinado eletronicamente por ELIANE PEDROSO DE QUADROS
SCHUCK, Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em
04/10/2021, às 17:05, 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
04/10/2021, às 17:34, 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,
Presidente do Colegiado do PPG em Ensino de Ciências da Natureza e
Matemática - ICNHS/CUS - UFMT, em 04/10/2021, às 23:02, 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 04/10/2021, às 23:03, 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 05/10/2021, às 22:05, 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 06/10/2021, às
17:24, 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
07/10/2021, 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.
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
07/10/2021, às 20:15, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3952301 e o código CRC 232471F2.
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