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Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois e vinte e um, às 17:00 1 
horas, no ambiente virtual Zoom, sessão com ID: 830 8009 7387, em 2 
decorrência da imposição do distanciamento social na circunstância da 3 
pandemia da COVID-19, realizou-se reunião do Colegiado, à qual 4 
compareceram os professores Simão Pedro Pinto Marinho, coordenador, 5 
Carlos Roberto Jamil Cury e Vânia de Fátima Noronha Alves. À 6 
unanimidade foram referendados os Atos do Coordenador de número 13 a 7 
19, inclusive, do ano de 2021. Foram homologados os pareceres de 8 
qualificações de projetos de dissertações dos estudantes Eutálio Barcelos 9 
Camargo Junior, Lívia Duarte Silva e Luiz Guilherme de Lima e Souza, 10 
tendo o professor Carlos Roberto Jamil Cury solicitado que constasse em 11 
ata o reconhecimento pelos pareceres acurados que foram encaminhados 12 
ao Colegiado. Foi aprovada a solicitação de inclusão de atividade 13 
complementar apresentada pelo estudante Luiz Guilherme de Lima e Souza 14 
por publicação de artigo. Nos termos do Inciso I do art. 2º da Resolução 15 
05/2020, será concedido 1 (um) crédito por se tratar de artigo publicado em 16 
periódico Qualis B4. Foram aprovadas a Resolução 01-A/2021, que 17 
estabelece as disciplinas de cumprimento obrigatório no Mestrado e no 18 
Doutorado e dá outras providências, e a solicitação de alteração dos artigos 19 
65 e 68 do Regulamento, encaminhada ao Magnífico Reitor, por intermédio 20 
da Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, necessária pela matriz de 21 
disciplinas obrigatórias implantada em 2020, após aprovação pela Pró-22 
reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação. Considerada a justificativa da 23 
excepcionalidade, foi aprovado o requerimento de constituição de comissão 24 
de avaliação da tese do estudante Ércio Senra conforme submetido pelo 25 
professor Carlos Roberto Jamil Cury. Na excepcionalidade foi autorizada a 26 
indicação de um docente da PUC Minas portador de título de doutor em 27 
substituição a um docente do Programa conforme exigido o art. 43 do 28 
Regulamento. Foram aprovadas a produção do e-book “A escola remota: 29 
presente e futuro da educação”, devendo ser encaminhada uma orientação 30 
aos docentes do Programa chamados para colaborarem na coletânea, a 31 
designação do professor Teodoro Adriano Costa Zanardi para representar o 32 
Programa  junto ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUC 33 
Minas para organização  da disciplina Docência na Educação Superior, a 34 
ser oferecida de forma compartilhada entre os Programas e  a submissão 35 
de proposta a ser encaminhada para a Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-36 
graduação para criação de uma linha editorial na Editora da PUC Minas, em 37 
cooperação com a FAE/UFMG. Em seguida, a pedido da professora Vânia 38 
de Fátima Noronha Alves, o Coordenador esclareceu a situação da 39 
estudante Alexandra Aparecida Marques, com base na Resolução 02/2021 40 
que, na excepcionalidade, prorrogou automaticamente até agosto de 2021 o 41 
prazo máximo de conclusão regulamentar do curso para os estudantes que 42 
em fevereiro de 2021 completarem 36 (trinta e seis) meses de permanência 43 
no Mestrado ou 60 (sessenta) meses no Doutorado. Nada mais havendo a 44 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que 45 
vai devidamente assinada para que cumpra os seus efeitos legais. 46 
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