
 

 

 

 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

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

 

 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 08h30min, na sala 632 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 ordinariamente pela sua Coordenação: Professoras Ione Ribeiro Valle e Luciane 3 

Maria Schlindwein. Estavam presentes os seguintes representantes docentes: Ione Ribeiro Valle, Lúcia 4 

Schneider Hardt, Rosana Silva de Moura, Marlene de Souza Dozol, Diana Carvalho de Carvalho, Araci 5 

Hack Catapan, Dulce Márcia Cruz, Maria das Dores Daros e Juares da Silva Thiesen. Também se fizeram 6 

presentes os alunos Vilmar Martins (representante suplente do Curso de Doutorado), Patrícia Buss e Stela 7 

Márcia Moreira Rosa (representantes titular e suplente, respectivamente, do curso de Mestrado), bem 8 

como os técnicos administrativos Fernando Luz Carvalho e Alexadre Colle. Iniciada a reunião, a profa. 9 

Ione apresentou o plano da reunião: nova proposta para o próximo processo de seleção do PPGE. Após, a 10 

profa. Araci comentou sobre a implantação e as atividades do Laboratório de Pesquisa em Tecnologias de 11 

Comunicação Digital (LTCD). Em seguida, a profa. apresentou a Comissão, composta pelas profas. Araci 12 

Hack Catapan e Dulce Márcia Cruz, por Luis Otoni Ribeiro que se encontra em estágio pós-doutoral no 13 

PPGE e por Fernando Luz Carvalho, Assistente em administração do PPGE, responsáveis pela elaboração 14 

de uma proposta visando informatizar o processo seletivo do Programa. O prof. Luis relatou seu estudo a 15 

respeito das necessidades apresentadas pelo Programa, considerando as diversas possibilidades, 16 

disponíveis em redes, assim como seus limites, e a existência de mecanismos que poderiam facilitar o 17 

processo, como a Plataforma Moodle, que já integra a estrutura digital da UFSC. O prof. Luis iniciou, 18 

então, a apresentação da proposta a partir dos fluxos do sistema de seleção adotados pelo PPGE nos 19 

processos precedentes e enfatizou o fato de que sua proposta se pauta na sequência dessas etapas. Sobre 20 

outros programas na UFSC que fazem uso do Moodle, o prof. citou e apresentou o modo de 21 

funcionamento do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia do Conhecimento 22 

(EGC). Posteriormente, foram apresentadas as vantagens em usar o Moodle no processo de seleção. A 23 

mestranda Stela ressaltou sobre a acessibilidade da plataforma no que tange às pessoas com deficiência 24 

auditiva e visual. Após, a profa. Aracy e o prof. comentaram sobre as formas já disponíveis que poderão 25 

facilitar o processo para esses candidatos. Em seguida, a profa. Marlene alertou para o fato de que a 26 

adoção de um funcionamento virtual no processo poderia expandir o número de inscritos, já que os 27 

candidatos de instituições internacionais também teriam acesso ao sistema. A profa. também questionou a 28 

possibilidade de ampliação considerável do número de candidatos e o impacto da inovação do processo. 29 

O Colegiado discutiu os possíveis problemas nesse sentido, tendo sido destacada a questão relativa à 30 

comprovação da documentação pelos inscritos.Vários argumentos foram discutidos, dentre eles  o fato de 31 

que são poucos os candidatos que omitem informações na inscrição e de que a ampla divulgação do 32 

processo estaria automaticamente limitada, uma vez que a prova escrita e o trabalho de conclusão são 33 

feitos em língua portuguesa, sendo esse um requisito no Regimento Interno do PPGE e da própria UFSC. 34 

Após, a profa. Diana destacou sobre as vantagens da proposta, no que concerne às facilidades da 35 

homologação das inscrições, da ficha de avaliação e da análise e parecer relativos aos eventuais recursos 36 

que poderiam ser apresentados por candidatos reprovados. A profa. Ione, em seguida, sugeriu que a 37 

referida sequência do processo seja alterada, colocando a prova escrita como uma etapa anterior à 38 

apresentação do anteprojeto e solicitou que se retirasse da reunião uma indicação nesse sentido. A 39 

proposta da profa. Ione foi amplamente discutida. Nesse caso, a profa. Diana e o prof. Juares ressaltaram 40 

a importância de o candidato relacionar seu projeto ao conteúdo da sua Linha de Pesquisa no momento da 41 

prova escrita. O Colegiado também frisou que as propostas em discussão possuem caráter experimental 42 

nesse primeiro momento e que as mesmas podem ou não ser acatadas. A profa. Diana ainda comentou 43 
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sobre o apoio técnico que será necessário durante o processo, sugerindo que uma pessoa específica fique 44 

responsável por tal função. Complementando a sugestão, o prof. Juares e a profa. Ione ressaltaram que a 45 

Comissão, a ser constituída para colocar em prática o processo, deverá aceitar e receber esse(s) novo(s) 46 

membro(s), desde que aprovados em reunião do Colegiado Delegado. Por fim, discutiu-se sobre o edital 47 

do próximo processo seletivo, seus detalhes e a possibilidade de lançá-lo em dezembro. Não havendo 48 

mais nada a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião e eu, Edson da Silva Santos, lavrei a 49 

presente Ata, que será assinada por mim e pela Coordenadora do PPGE, após ser aprovada pelo 50 

Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Educação do CED/UFSC. 51 
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