
 

 

 

 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/CED/UFSC 

 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, às 08h30min, na sala 618 do bloco A do Centro 1 

de Ciências da Educação – CED/UFSC, reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em 2 

Educação, convocado Extraordinariamente pela sua Coordenação Professoras Ione Ribeiro Valle e 3 

Luciane Maria Schlindwein. Estavam presentes os seguintes representantes docentes e discentes: Ione 4 

Ribeiro Valle, Luciane Maria Schlindwein, Elison Antônio Paim, Eliane Debus, Rosana Silva de Mouro, 5 

Rosalba Garcia, Maria das Dores Daros, Marlene de Souza Dozol, Eneida Oto Shiroma, Mônica Fantin e 6 

Célia Regina Vendramini. Também se fizeram presentes as alunasKamille Va e Juliana Schumacker 7 

Lessa, ambas representantes discentes do Curso de Doutorado. Iniciada a reunião, a profa. Ione exibiu 8 

uma apresentação com os recursos financeiros do PPGE no ano de 2014, além da previsão orçamentária 9 

para 2015. Com base nos cortes orçamentários feitos pelo governo federal em junho deste ano, a 10 

coordenadora relatou que, devido a registros no SIMEC feitos pela PROPG após o recebimento de Ofício 11 

da CAPES em abril, antes portanto do anúncio de cortes, a UFSC receberá todos os recursos registrados 12 

no sistema, correspondentes aos valores de 2014. A profa. Ione recomendou que se racionalize ao 13 

máximo o número de participantes externos na realização das bancas e assinalou que todos os 14 

compromissos assumidos pelo PPGE serão considerados como prioridade. A profa. Célia ressaltou que no 15 

próximo ano, em 2016, os programas de pós-graduação serão afetados pelos cortes, indistintamente; esse 16 

será o caso também dos programas de pós-graduação da Universidade. Em seguida, o tema das 17 

videoconferências foi discutido de modo a relatar a atual situação da UFSC: a profa. Rosalba comentou 18 

sobre sua experiência de realização de banca no LED (Laboratório de Educação a Distância) e enalteceu 19 

os pontos positivos do local. Após, a profa. Rosalba também discutiu sobre o caráter público das defesas 20 

de bancas realizadas no PPGE e na UFSC como um todo, afirmando que os espaços disponíveis são 21 

restritos e a divulgação se mostra falha, o que certamente afetará as bancas de 2016. A profa. Luciane 22 

comentou que o PPGE deve se preparar para o próximo ano, uma vez que a ocorrência dos cortes é dada 23 

como certa. Em seguida, a Profa. Ione fez um relato sobre as notas dos programas de pós-graduação em 24 

educação, por meio de um quadro com o número de programas 3, 4, 5, 6 e 7, incluindo-se os programas 25 

brasileiros de pós-graduação profissionalizantes. Após discussão exaustiva do assunto, a coordenadora 26 

apresentou a análise das fichas de avaliação trienal de 2013 da Plataforma Sucupira (programas 27 

acadêmicos), sugeriu correções por parte dos professores – principalmente daqueles que já foram 28 

coordenadores do Programa – e analisou os aspectos de alguns quesitos de maior peso. A profa. Ione 29 

também relatou que as licenças-maternidade e licenças-saúde passarão a fazer parte da referida 30 

Plataforma. Durante as discussões foram levantados e sugeridos meios para facilitar o preenchimento dos 31 

dados de alunos e professores. Finalmente, ficou acordada uma estratégia de modo que cada professor 32 

juntamente com seus orientandos participe do processo de preenchimento da Plataforma. 33 

Encaminhamento aprovado. Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião 34 

e eu, Edson da Silva Santos, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pela Coordenadora do 35 

PPGE, após ser aprovada pelo Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Educação do 36 

CED/UFSC. 37 
 

Florianópolis, 1º de setembro de 2015. 
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