
 

 

 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO/CED/UFSC 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 08h30min, na sala 618 do bloco A do 1 

Centro de Ciências da Educação – CED/UFSC, reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa de Pós-2 

Graduação em Educação, convocado extraordinariamente pela sua Coordenação Professoras Ione Ribeiro 3 

Valle e Luciane Maria Schlindwein, visando homologar os resultados do Processo Seletivo (Mestrado - 4 

Turma 2015 e Doutorado - Turma - 2016). Estavam presentes os seguintes representantes docentes e 5 

discentes: Ione Ribeiro Valle, Elison Antonio Paim, Rosalba Maria Cardoso Garcia, Eneida Oto Shiroma, 6 

Diana Carvalho de Carvalho, Marlene de Souza Dozol, Kamille Vaz (representante discente). Também 7 

participaram da reunião as professoras Adriana D'Agostini e Roseli Zen Cerny representantes das linhas 8 

TE e ECO, respectivamente, e integrantes da comissão do processo seletivo. As professoras Joana Célia 9 

dos Passos e Eliane Santana Dias Debus justificaram suas ausências por estarem participando de evento 10 

acadêmico. Iniciada a reunião, a profª Ione informou que o profº Elison Antonio Paim será o novo 11 

membro titular do Colegiado Delegado, tendo como suplente o profº Fábio Machado Pinto, representantes 12 

da Linha Sociologia e História da Educação (SHE). Em seguida a coordenadora solicitou que as Linhas 13 

apresentassem suas listas de aprovados para o mestrado - 2015 e para o doutorado - 2016. Também foi 14 

discutido o número total de aprovados - para o mestrado 39 e para o doutorado 45 -, que no caso do 15 

doutorado foi superior ao que previra o Edital. O Colegiado acatou as proposições das linhas por entender 16 

que esse acréscimo no número de vagas não causa nenhum problema aos candidatos, ao contrário, 17 

possibilita a candidatos de excelência e que apresentaram desempenho notável no processo seletivo seu 18 

ingresso no doutorado. Além disso fica mais uma vez explicitada a tendência do PPGE a ampliar sua 19 

atuação no doutorado, o que começa a se efetivar no número de aprovados por cada Linha, a saber: ECO 20 

(8 mestrandos e 10 doutorandos); SHE (12 mestrandos e 11 doutorandos); FIL (3 mestrandos e 6 21 

doutorandos); EI (8 mestrandos e 9 doutorandos); EEPP (3 mestrandos); TE (5 mestrandos e 9 22 

doutorandos), perfazendo um total de 84 novos mestrandos e doutorandos. O Colegiado aprovou por 23 

unanimidade as proposições das Linhas. A profª Ione agradeceu a comissão pelo trabalho realizado, pelo 24 

empenho e seriedade no tratamento do conjunto de questões, inclusive daquelas que envolveram recursos. 25 

A comissão assinalou a importância da participação e a dedicação de Fernando ao longo de todo o 26 

processo. Em seguida, a profª Ione mencionou a situação de egressos do curso de pedagogia da UFSC, 27 

aprovados no processo seletivo, e sugeriu que para a efetivação de suas matrículas sejam aceitos 28 

certificados expedidos pela coordenação do curso até que seus diplomas sejam expedidos pelo DAE. 29 

Aprovado. No item informes da pauta, a profª Ione apresentou a lista de ordem de distribuição de bolsas 30 

para os novos mestrandos, obtida após sorteio em reunião com a Comissão de Bolsas, realizada no dia 20 31 

de julho de 2015. A ordem ficou a seguinte: TE (1º); SHE (2º); EI (3º); FIL (4º); ECO (5º); EEPP (6º). A 32 

referida profª esclareceu que há a previsão de concessão de 24 bolsas, sendo 13 da CAPES e 11 do CNPq, 33 

fruto da finalização das bolsas implantadas para as turmas dos anos anteriores. Para finalizar, a 34 

coordenadora lembrou que os novos mestrandos serão recebidos no dia 27 de julho, 9h, para os 35 

procedimentos administrativos e os informes diversos. 36 

Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião e lavrou a presente Ata, que 37 

será por ela assinada, após sua aprovação pelo Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 38 

Educação do CED/UFSC. 39 

Florianópolis, 22 de julho de 2015. 

 

Ione Ribeiro Valle 

Coordenadora do PPGE 

ORIGINAL FIRMADO 

PPGE/CED/UFSC 

265ª Reunião Extraordinária do Colegiado Delegado 

Florianópolis, 22 de julho de 2015. 


