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ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA / UFOP
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 15:00 horas, na Sala de Pesquisa do DEEMA
(sala 1-12 do ICEB III), reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática da UFOP, em sua 81ª reunião ordinária, convocada pela presidente, professora Ana
Cristina Ferreira, a fim de apreciar, discutir e votar o expediente constante na ordem do dia. Além da
presidente, estiveram presentes os professores membros do Colegiado: Plínio Cavalcanti Moreira,
Dilhermando Ferreira Campos, e Milton Rosa. Expediente: 1) Posse de Membros. A presidente Ana
Cristina comunicou que os discentes Pablo e Cristian não puderam vir para a posse, adiando-a para
próxima reunião. 2) Comunicações. A profa. Ana Cristina comunicou que as discussões atuais
relativas às normativas para a pós Graduação da UFOP indicavam, dentre outras coisas, que seria
permitida apenas uma recondução dos membros do Colegiado. Nesse sentido, sugeriu que o Programa
já considerasse essa norma nas próximas nomeações. Em seguida, a presidente informou que que o
Programa institucional Mais UFOP – Pós Graduação produziria um vídeo sobre cada curso de Pós
Graduação da universidade e que deveríamos preparar materiais para apoiar a ação. A profa. Ana
Cristina comunicou ainda que o curso de Inglês Instrumental voltado para as áreas de Educação e
Educação Matemática, vinculado ao Programa Idioma Sem Fronteira ofertado pelo MEC, havia sido
aprovado e seria importância que os discentes aproveitassem a oportunidade. Por último, a presidente
informou que o edital de apoio à participação em eventos para pós graduandos havia sido aberto. O
professor Milton comunicou que receberá, juntamente com o prof. Daniel, dois bolsistas estrangeiros
para estudos sobre Etnomatemática. Informou ainda que quatro artigos elaborados por ele em conjunto
com o prof. Daniel, bem como com a profa. Marger e os mestres egressos do programa Gelindo,
Rodrigo e Diego serão publicados na Journal of Mathermatics and Culture 2) Apreciação das Atas das
reuniões anteriores. a) Ata 79. A referida ata foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade, após pequenas correções de português. b) Ata 80. Após a leitura, a referida ata foi
submetida a votação e aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Item 1. Apreciação da
solicitação de trancamento de disciplinas do aluno Ednardo Leão. O aluno enviou uma carta ao
Colegiado solicitando o trancamento das disciplinas Fundamentos de Análise e Fundamentos de
Geometria, e permissão para cursar a disciplina Seminários Temáticos II de forma semi-presencial (via
Skype em algumas aulas e presencialmente em outras). Após discussão, o Colegiado aprovou, por
unanimidade, a solicitação excepcionalmente devido às circunstâncias do caso. Tal concessão se
estendeu, ainda, a disciplina Estudos de Educação Matemática em inglês. Item 2. Discussão acerca
das alterações propostas pela PROPP para as Normas para a Pós-Graduação. Foi retirado de
pauta e, caso fosse necessário, seria convocada uma reunião extraordinária para discussão do assunto.
Item 3. Discussão acerca da natureza da disciplina Inglês Instrumental. A professora Ana Cristina
propôs que o Colegiado voltasse a discutir a natureza da disciplina Inglês Instrumental. Argumentou
que, considerando que o curso já possuía uma elevada carga horária em disciplinas obrigatórias e que
alguns alunos poderiam já contar com proficiência na língua inglesa, seria mais interessante mantê-la
como eletiva, possibilitando a quem quisesse cursá-la a possibilidade de realizar a prova de proficiência
ao final do semestre, sem obrigar todos os alunos a cursá-la, nem comprometer o tempo necessário
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para conclusão das disciplinas obrigatórias e eletivas. Após discussão do assunto, a disciplina passou a
ser eletiva por unanimidade. Item 4. Discussão acerca do Credenciamento e Recredenciamento de
docentes no Programa. A presidente explicou que incluíra nesse item tanto a discussão acerca dos
critérios de credenciamento e descredenciamento que deveriam ser divulgados na página do Programa
conforme resolução da PROPP, quanto a carta enviada pelo prof. Daniel solicitando retorno à condição
de docente permanente do Programa, e ainda a possibilidade de convite a novos docentes, como o prof.
Jorge, co quem o prof. Frederico havia conversado recentemente. O pedido do prof. Daniel foi lido e
discutido, e, em seguida, aprovado com 3(três) votos favoráveis e 1(um) contrário. Porém, foi definido
pelo Colegiado que tal prática – mudanças de categoria em curto espaço de tempo – não era adequada
ao Programa e que deveria ser limitada a casos excepcionais. Em seguida, a profa. Ana Cristina
informou que o prof. Frederico expôs o interesse do prof. Jorge em se credenciar no Programa. Foi
definido por consenso que o prof Jorge seria orientado a enviar um pedido formal ao Colegiado
obedecendo aos critérios de credenciamento vigentes. Também se definiu que uma discussão mais
ampla do tema deveria acontecer em outra reunião. Item 5. Discussão acerca da acolhida, pelo
programa, de candidatos estrangeiros, interessados em cursar o Mestrado ou candidatos
brasileiros e estrangeiros interessados em realizar o pós doutorado com um dos docentes. A
presidente propôs que fosse discutida a nomeação de uma comissão para analisar tais situações. Item 6.
Definição de cronograma de reuniões ordinárias do Colegiado para 2017-2. Após consulta da
professora Ana Cristina, ficou decidido que, por enquanto, a reunião do Colegiado se manteria nas
terças-feiras às 15:30. Item 7. Outros assuntos. a) Disciplina Estudos Orientados ministrada pelo
Prof. Antônio Moreno (Universidade de Granada). A professora Ana Cristina comunicou que o prof
Antonio Moreno e ela organizaram uma disciplina eletiva, que seria registrada como “Estudos
Orientados”, com carga horária de 30h, a ser desenvolvida entre julho e setembro. Só poderiam se
matricular na disciplina os alunos que participaram do seminário ministrado pelo prof. Moreno.
Estavam previstos dois encontros, via Skype para discussão dos trabalhos realizados pelos alunos e
analisados pelo prof. Moreno. b) Disciplina eletiva sobre Teorias da Aprendizagem. A professora
Ana Cristina informou que os alunos da turma 10 haviam consultado-a sobre a possibilidade de a
disciplina eletiva sobre Teorias da Aprendizagem ser ofertada em seu formato original, com 60h,
(MTM703 - Psicologia: Teorias da Aprendizagem e Conhecimento Matemático) e não como Tópicos
Especiais, com 30h, visando seu melhor aproveitamento. Para isso, a disciplina teria início uma semana
antes do início previsto para o semestre. A presidente acrescentou que o prof. Edmilson, responsável
pela eletiva, havia sido consultado e se manifestara favoravelmente ao pedido dos alunos. O pedido foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. c) Situação da discente Andressa. A situação da
aluna Andressa foi apresentada pelo orientador, prof. Dilhermando, e complementada pelo prof. Milton
e pela presidente. Após discussão, a presidente propôs que a orientação da aluna passasse para o prof.
Milton, tendo em vista a mudança de interesse de pesquisa da mesma e a anuência dos profs.
Dilhermando e Milton em relação à essa alternativa. A proposta foi colocada em votação e aprovada
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, da qual eu, Everton Palmeira Miranda, secretário do Programa de Pós-Graduação em
Educação Matemática, lavrei a presente ata que, se aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto,
três de agosto de 2017. Ana Cristina Ferreira, Presidente do Colegiado...............................................
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