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Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois e vinte e um, às 16:30 horas, 1 
no ambiente virtual Zoom, sessão ID: 634 750 3313, em decorrência da 2 
imposição do distanciamento social na circunstância da pandemia da COVID-3 
19, realizou-se reunião do Colegiado, à qual compareceram os professores 4 
Simão Pedro Pinto Marinho, coordenador, Carlos Roberto Jamil Cury e Vânia 5 
de Fátima Noronha Alves. À unanimidade foram referendados os Atos do 6 
Coordenador de número 1 a 12, inclusive, do ano de 2021. Ainda à 7 
unanimidade, foi aprovado o requerimento de dispensa de cumprimento da 8 
disciplina História da Educação, com aproveitamento de créditos, cumprida na 9 
UEMG, apresentado por José Humberto Rodrigues; designou o professor 10 
Amauri Carlos Ferreira como parecerista do Projeto de pesquisa para 11 
dissertação apresentado por Eutálio Barcelos C. Júnior, homologou o parecer 12 
de projeto de pesquisa de Tamara Souza da Silva e aprovou o pedido de 13 
estágio pós-doutoral de Felippe Nunes Werneck. Em seguida foi analisado o 14 
pedido de rematrícula de Júnia Grossi Chquiloff, tendo o Colegiado, após a 15 
manifestação do professor Amauri Carlos Ferreira, que respondia pela 16 
orientação da ex-estudante, deliberado que a questão deverá ser formalmente 17 
submetida à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação pela 18 
excepcionalidade que a caracteriza. Foi homologada a Resolução 01, de 15 de 19 
março de 2021, que cria a Comissão Interna de Autoavaliação Permanente 20 
(CIAP) e dá outras providências. O Colegiado aprovou alterações na matriz de 21 
disciplinas optativas, a partir do estudo elaborado pela comissão instituída pelo 22 
Ato 04, do Coordenador, de 09 de fevereiro de 2021. A alteração da matriz 23 
curricular deverá ser submetida à aprovação pela Pró-reitoria de Pesquisa e de 24 
Pós-graduação nos termos do item 2.5.4 das Normas Acadêmicas do Ensino 25 
de Graduação e de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade. Manifesta a 26 
Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, será elaborada uma Resolução 27 
do Colegiado para que a nova matriz entre em vigor no semestre letivo 28 
imediatamente subsequente ao da sua aprovação pela Administração Superior 29 
da Universidade. Em seguida foi analisada a proposta de Planejamento 30 
Estratégico encaminhada pela Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, 31 
ficando o Coordenador encarregado de enviar ao órgão da Administração 32 
Superior da Universidade a manifestação formal do Colegiado. O Colegiado 33 
aprovou a proposta de criação de um laboratório integrado de estudos sobre 34 
ensino remoto em associação com o Programa de Pós-graduação em 35 
Psicologia, ficando o Coordenador encarregado de manter a interlocução com 36 
o referido Programa na continuidade das tratativas. Foi aprovada a iniciativa de 37 
edição do e-book “A escola remota: presente e futuro da educação”, nome 38 
provisório, a ser publicado pela editora da PUC Minas conforme aprovação do 39 
Pró-reitor de Pesquisa e de Pós-graduação em resposta à solicitação do 40 
Coordenador, que assume a organização da obra. Na continuidade da reunião, 41 
o Coordenador informou as tratativas com o Programa de Pós-graduação em 42 
Psicologia para a oferta compartilhada de uma disciplina no assunto da 43 
docência na Educação Superior, com a ementa provisória: “Políticas, práticas 44 
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pedagógicas e a profissão docente”. O Coordenador ficou encarregado de 45 
manter a interlocução com o Programa de Pós-graduação em Psicologia para a 46 
deliberação sobre a disciplina que, se for o caso, integrará a nova matriz de 47 
optativas do Programa de Pós-graduação em Educação. Nada mais havendo a 48 
ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai 49 
devidamente assinada para que cumpra os seus efeitos legais. 50 
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