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Aos nove dias do mês de julho do ano de dois e vinte e um, às 15:00 horas, no 1 
ambiente virtual Zoom, sessão com ID: 838 4930 0424, em decorrência da imposição 2 
do distanciamento social na circunstância da pandemia da COVID-19, realizou-se 3 
reunião do Colegiado, à qual compareceram os professores Simão Pedro Pinto 4 
Marinho, coordenador, Carlos Roberto Jamil Cury e Vânia de Fátima Noronha Alves. 5 
Foram referendados os Atos do Coordenador de número 20 a 24, inclusive, do ano de 6 
2021. Foram homologados os pareceres do professor Teodoro  Adriano Costa 7 
Zanardi, orientador, nos pedidos de aproveitamento de créditos apresentados por 8 
Cristina Rezende Eliezer referentes às disciplinas (1) Filosofia e Sociologia: a atividade 9 
de ensinar-aprender na cultura contemporânea e (2) História Social da Docência e sua 10 
dinâmica na atualidade, ambas cursadas em Programa de Pós-graduação Stricto 11 
Sensu da Universidade de Lavras, protocolados respectivamente sob os números 12 
021.002676 e 2021.002675, com a atribuição de 2 (dois) créditos por disciplina, na 13 
equivalência com as disciplinas optativas do Programa. À unanimidade foi indeferido o 14 
pedido de Rosemar Ferreira Rodrigues, protocolado sob o número 2021.005356, para 15 
aproveitamento da disciplina Objetos de Aprendizagem na Educação para efeito de 16 
complementação da carga horária da disciplina Teorias e Práticas, cursada no 2° 17 
semestre 2020 com 3 (três) créditos, na ausência da base legal para aproveitamento 18 
de disciplina cumprida no curso para dispensa de qualquer componente curricular do 19 
mesmo curso. O cumprimento do crédito remanescente poderá ser feito, na 20 
excepcionalidade conforme autorização da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-21 
graduação, com aproveitamento de créditos por produção acadêmica nos termos da 22 
Resolução 05/2020 ou na forma de atividades acadêmicas complementares, nos 23 
termos do item 2.5.7, das Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e de Pós-24 
graduação stricto sensu da Universidade. Foram homologados os aditivos aos editais 25 
07 e 08, de 14 de junho de 2021. Em seguida foi analisado o pedido da estudante de 26 
Doutorado Josefina Virgulino Baetens de designação de novo orientador em 27 
substituição à professora Stela Maria Fernandes Marques. Com base no ofício 28 
encaminhado pela orientadora, o Colegiado à unanimidade deliberou por acatar o 29 
pedido da estudante, credenciando o Coordenador do Programa a definir um novo 30 
orientador, considerado o tema do projeto de tese em desenvolvimento. Em sendo 31 
necessário, o Coordenador do Programa, em entendimento com o novo orientador 32 
designado, poderá indicar um coorientador. A solicitação de designação de um novo 33 
orientador para o estudante Wanderson Martins Gonçalves, apresentada pela atual 34 
orientadora, professora Lorene dos Santos, foi indeferida à unanimidade com base no 35 
§ 3° do art. 34 do Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 36 
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, aprovado pela Resolução 37 
CONSUNI N.º 03/2013. Em seguida foi analisada a solicitação do Senhor Pró-reitor de 38 
Pesquisa e de Pós-graduação para a designação de coorientador para o estudante 39 
Leandro Fernando Andrade Ozólio, tendo em vista o afastamento, por motivo de 40 
licença médica, da orientadora Claudia de Vilhena Schayer Sabino. Considerado que 41 
em quinze do mês em curso se inicia o recesso do corpo docente, com a suspensão 42 
das atividades de orientação, o Colegiado deliberou por retomar a questão no início de 43 
agosto próximo, até para que se tenha uma definição sobre a situação de licença da 44 
referida orientadora. Na continuidade o Colegiado aprovou a criação de uma linha 45 
editorial na Editora da PUC Minas, em cooperação com a FAE/UFMG, para publicação 46 
de obras derivadas de pesquisas que envolvam docentes e estudantes do Programa 47 
de Pós-graduação em Educação da PUC Minas e a FAE/UFMG. A linha editorial, cujo 48 
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nome sugerido à Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação é “Educação e 49 
Pesquisa”, poderá propor à Editora da PUC Minas a criação de coleções, que 50 
abrigarão obras no campo da Educação. Inicialmente deverão compor o catálogo de 51 
obras da coleção os e-books já conclusos (1) Formação/Profissionalização e Trabalho 52 
Docente de Professores da RFEPCT-MG e (2) Sujeitos, normas e aspectos históricos 53 
na Educação Profissional na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 54 
Tecnológica e “Escola remota: presente e futuro da educação”, livro em fase de 55 
organização pelo Programa. No segundo semestre do ano em curso o Colegiado, em 56 
entendimento com a Diretoria da FAE/UFMG, constituirá a comissão científico-editorial 57 
que será submetida à aprovação da Editora da PUC Minas. O Colegiado aprovou a 58 
proposta apresentada pela professora Magali dos Reis para criação da Rede Ibero-59 
Americana de Pesquisas sobre Direitos e Políticas Públicas para a Infância e 60 
Juventude, denominada Rede Emíli@, a ser abrigada no Programa sob coordenação 61 
da referida docente. Na continuidade, o Colegiado aprovou a Resolução 03/2021, que 62 
amplia o prazo adicional para a conclusão de curso na situação emergencial da 63 
pandemia da COVID-19. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da 64 
qual se lavrou a presente ata, que vai devidamente assinada para que cumpra os seus 65 
efeitos legais. 66 
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