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João Pessoa, 17 de setembro de 2020.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião online por meio de videoconferência.

1) REPRESENTAÇÃO DOCENTE

PRESENTES: Fabiana Sena da Silva, Jorge Fernando Hermida Aveiro, Nilvania dos Santos
Silva, Severino Bezerra da Silva, Maria das Graças A. Baptista, Pedro José Santos Carneiro
Cruz, Maria Zuleide da Costa Pereira, Eduardo Jorge Lopes da Silva, Joseval dos Reis
Miranda, Munique Massaro, Jean Carlos de Carvalho Costa e Timothy Denis Ireland. 

2) REPRESENTAÇÃO DISCENTE

PRESENTES: Renan  Soares  de  Araújo,  Mayanne  Tomaz,  Klebson  Felismino,  Aline
Praxedes de Araújo, Luziel Augusto, Kathy Souza, Hedgard Silva, Alcidesio Junior,  Marlon
Tardelly, Sawana Araújo Lopes de Sousa e Iris Dayane. 

3) SERVIDORA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA: Luciana Maria Tavares Alves.

Pauta: Informes, aprovação das atas, processos e processo seletivo (2021)

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2020, às 09:00h, reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação.  A Presidente do Colegiado e
Coordenadora  do  Programa,  Professora  Fabiana  Sena,  iniciou  a  reunião  abrindo  a
oportunidade para os informes. Professor Jorge Hermida, Vice-coordenador do Programa,
agradeceu as pessoas que apoiaram à nova coordenação na eleição e convidou a todos,
professores, estudantes e técnicos a trabalharem juntos para construir um grande PPGE.
Agradeceu  também  a  Professora  Eulina,  ex-coordenadora,  pelas  conquistas  que
conseguiram durante os dois anos em que passou a frente do Programa e ao Coordenador
Pró-Tempore, Professor  Timothy Ireland que assumiu durante o período eletivo a gestão.
Professor Timothy Ireland agradeceu as palavras do Professor Jorge Hermida, declarou
apoio e destacou que é interesse de todo o programa chegar ao nível 5 com a máxima
urgência. Professora Fabiana Sena agradeceu pelas palavras, pelo voto de confiança de
todos e comunicou o desejo de fazer uma gestão coletiva, dialógica buscando um caminho
para um PPGE cada vez melhor. Informou que a atual gestão iniciou no dia 01 de setembro.
Que foi realizada a aula inaugural do semestre, no dia 11 de setembro. Que também a
Coordenação do Curso realizou reunião com os coordenadores de linha e que no dia 21 de
setembro estará  acontecendo  uma reunião  com os discentes.  Informou que pretendem
realizar reuniões com as comissões. Comunicou que o regulamento do PPGE vem sendo
modificado e que foi encaminhado a PRPG no dia 08 de julho, obtendo uma resposta no dia
04 de setembro com algumas propostas de alterações que serão trazidas para o colegiado.
Professor Jorge Hermida destacou que seria interessante que as linhas informassem os
nomes dos seus representantes no colegiado, alegou que cada vez que se inicia uma nova
gestão, deveria acontecer esse movimento de indicação de nomes e comentou sobre a



nova representação discente. Professora Fabiana Sena comunicou as datas das próximas
reuniões do colegiado que deverão ocorrer nos dias 15/10 às 14:30h, 19/11 às 14:30h e
10/12 às 14:30h. O discente Hedgard Silva anunciou que no dia 04 de agosto, ocorrerá a
assembleia discente. Convocou os estudantes a participarem do encontro que será às 14h
e divulgou a pauta que será a apresentação das chapas para eleição da direção do Centro
de Educação. Informou que a antiga representação dos discentes iria participar da reunião
pelo fato de ainda não ter sido emitido a portaria dos novos representantes.  Professor
Severino Silva  lamentou o falecimento  do Professor  Eduardo,  do curso de Pedagogia.
Reforçou a questão da reelaboração da composição do colegiado, da comissão de bolsas e
das outras comissões. Disse que a coordenação precisa levantar junto a todas as linhas e
comissões para confirmar a representação. Declarou que estava saindo da comissão de
bolsas  e defendeu que seria interessante uma renovação.  Professor  Timothy Ireland
informou sobre a cátedra, que no dia 30 de setembro irá lançar a tradução em português do
relatório  global  sobre  aprendizagem  e  educação  de  adultos  com  o  debate  tendo  a
participação Professora Eliane Dayse (UFC) e Jane Paiva (UERJ).  A discente  Sawana
Araújo reforçou para que a coordenação providencie as portarias dos novos representantes
do colegiado e da comissão de bolsas. Comunicou que entre os dias 22 e 24 do corrente
mês os discentes estarão organizando o Encontro Estadual da ANPAE que será realizado
pelo youtube onde terão como um dos palestrantes, o Professor Romualdo (presidente da
ANPAE nacional).  Professor Pedro Cruz  avisou que o Grupo de Pesquisa e Extensão
Popular estão iniciando um Curso de Educação Popular e Movimentos Sociais,  Práticas
Educativas  e  Emancipadoras.  As  aulas  se  iniciam  no  dia  24  de  setembro.  Dando
continuidade à reunião, a Coordenadora iniciou a discussão sobre o Processo Seletivo, os
coordenadores de linha trouxeram as sugestões, alguns docentes e discentes fizeram suas
considerações e ao final acordaram em colocar três propostas para votação. Proposta 1:
Memorial/relatório, projeto, vídeo/entrevista e currículo. Proposta 2: Projeto, vídeo/entrevista
e currículo. Proposta 3: Projeto incluindo apresentação do candidato na linha e no programa
(escrito),  vídeo/entrevista  e  currículo.  Obteve-se  como  resultado:  Proposta  1  –  1  voto,
Proposta 2 – 4 votos e Proposta 3 – 9 votos. Em seguida, o colegiado abriu votação para
definir sobre qual seria o instrumento de avaliação (vídeo/entrevista) da segunda etapa do
processo seletivo. Obteve-se como resultado: Vídeo – 6 votos, Entrevista – 8 votos. Ao final
das  votações  deliberou-se,  com maioria  dos  votos,  pela  Proposta  3:  Projeto  incluindo
apresentação do candidato na linha e no programa (escrito), entrevista e currículo.

Lista de relatórios aprovados e deferidos no Colegiado em 17 de setembro de 2020
para incorporação no histórico acadêmico

Nome Nível Estágio 

Ana Danielly Leite Batista Pessoa Doutorado II

José Douglas de Abreu Araújo Mestrado Único

Raquel do Nascimento Sabino Doutorado II

Alice Maria Santos Ramos Doutorado I

Maria Alda Tranquelino da Silva Doutorado I e II

Beatriz Xavier Macedo da Luz Bisneta Mestrado Único

Theóffillo da Silva Lopes Doutorado I

Ronnie Wesley Sinésio Moura Doutorado I

José Felix dos Santos Neto Mestrado Único



Janaina Lima Luna Rodrigues Mestrado Único

Maria Kamylla e Silva Xavier de Almeida Doutorado I

Pedidos aprovados e deferidos pelo Colegiado para a dispensa de Estágio de Docência 

Nome Nível Estágio 

Cristiane Sousa de Assis Doutorado I e II

Janaina Correia Vidal Ataide Mestrado Único

Cleide Maria Ferraz Doutorado I e II

Pedido reprovado e indeferido pelo Colegiado para a dispensa de Estágio de Docência 

Nome Nível Estágio 

Maria Aparecida Rosa de Andrade Alixandre Doutorado -----

Análise das solicitações

N° do
Processo

Interessado (a) Assunto Previsão de defesa  Colegiado

096 1. Mestranda Sara Barros 
Monteiro de Carvalho

Prorrogação do prazo final
para defesa da dissertação
(Ingressou em março/2018)

 60 dias,
 final de  outubro/2020

Favorável

097 2. Mestrando Felipe César
de Araújo Melo Pereira

Prorrogação do prazo final
para defesa da dissertação
(Ingressou em março/2018)

 Segundo pedido de
prorrogação para

18 de dezembro de 2020

Favorável

094 3. Doutoranda Ana 
Cristina    Batista de 
Souza Rosa

Prorrogação do prazo final
para defesa de tese

(Ingressou em abril/2016)

Dezembro/2020 Favorável

073 4. Doutoranda Elaine Reis 
Laureano

Prorrogação do prazo para
qualificação

(Ingressou em março/2018)

Final de setembro/2020 Favorável

095 5.  Mestranda  Michele
Távora Júlio

Prorrogação do prazo final
da qualificação

(Ingressou em março/2019)

11 de setembro de 2020 Favorável

098 6.  Mestranda  Gioconda
Maria Medeiros
Azevedo

Aproveitamento de créditos
   -----------------

Favorável

099 7. Doutoranda Arilane 
Florentino Félix de 
Azevedo

Aproveitamento de créditos    ------------------
Favorável



Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim e pela
Coordenadora Profª. Fabiana Sena da Silva, que dirigiu os trabalhos, e pelos que estiveram
presentes na qualidade de participantes da reunião.

João Pessoa, 17 de setembro de 2020.

Luciana Maria Tavares Alves
(Téc. em Assuntos Educacionais PPGE/CE/UFPB)

Profa. Dra. Fabiana Sena da Silva
 Coordenadora PPGE/CE/UFPB


