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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois e vinte e um, às 10:00 1 
horas, no ambiente virtual Zoom, sessão com ID: 874 1963 2631, 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. A professora 6 
Maria Auxiliadora Monteiro de Oliveira, que a pedido da professora Sheilla 7 
Alessandra Brasileiro de Menezes, chefe do Departamento de Educação, foi 8 
convocada para a reunião para tomar conhecimento da decisão da Pró-Reitoria 9 
de Pesquisa e de Pós-graduação quanto ao número de horas para ela 10 
alocadas no banco do Programa a vigorar no segundo semestre de 2021, 11 
justificou ausência. Na abertura da reunião, o coordenador prestou informações 12 
sobre [1] a retomada de atividades presenciais no Programa, tendo em vista 13 
orientações da Administração Superior da Universidade, através da Pró-14 
Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação; [2] sobre o andamento da proposta 15 
submetida à Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação para a implantação 16 
na Editora PUC Minas de uma linha editorial em colaboração com a 17 
FAE/UFMG, para a qual já existem dois e-books; [3] sobre a projeção para o 18 
ano de 2022 da situação dos docentes do Mestrado em Ensino que passaram 19 
a integrar o Programa, considerando que em março do próximo ano o processo 20 
de fusão deverá estar encerrado; [4] quanto à situação da professora Mariana 21 
Veríssimo Soares de Aguiar e Silva que a partir de agosto deixa de ter vínculos 22 
com o Programa, tendo as horas que ainda constam para ela no banco de 23 
horas do Programa ficado à disposição da Diretoria do ICH, onde a professora 24 
desenvolve atividades de coordenação de pesquisa junto à Diretoria e [5] sobre 25 
as eleições para os integrantes da Comissão Interna de Autoavaliação 26 
Permanente, criada pela Resolução 01/2021, que deverá ser implantada até o 27 
final setembro. Foram referendados os Atos do Coordenador de número 25 e 28 
26 do ano de 2021. Em seguida o Colegiado analisou requerimentos de 29 
estudantes, deliberando, à unanimidade, [1] pelo deferimento da solicitação de 30 
Lúcio Mauro Pereira de inclusão de atividade complementar por trabalho 31 
completo publicado em anais de eventos, protocolo 2021.005334, sendo 32 
concedido 1 (um) crédito em conformidade com o Art. 2º da Resolução 33 
05/2020; [2] pelo indeferimento da solicitação de inclusão de dispensa 34 
individual, protocolo  2021.003259, de Bárbara Helen Abreu Valadares 35 
referente à disciplina Metodologia do Ensino Jurídico; [3] pelo deferimento da 36 
solicitação de inclusão de dispensa individual, protocolo  2021.003259, de 37 
Bárbara Helen Abreu Valadares referente à disciplina Filosofia Política; [4] por 38 
baixar em diligência a solicitação de inclusão de dispensa individual, protocolo 39 
2021.003259, de Bárbara Helen Abreu Valadares referente à disciplina Teoria 40 
do Gênero, para fim de cumprimento do disposto no Art. 73 do Regulamento do 41 
Programa; [5] por não conhecer do pedido solicitação de inclusão de dispensa 42 
individual, protocolo 2021.003259, de Bárbara Helen Abreu Valadares referente 43 
ao componente curricular Estágio de Docência I por ser exigido apenas a 44 
bolsista CAPES que não tenha exercido docência no ensino superior e deve 45 
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ser cumprido em curso de graduação da PUC Minas sob supervisão do 46 
orientador; [6]  por não conhecer do pedido solicitação de inclusão de dispensa 47 
individual, protocolo 2021.002891, de Cristina Rezende Eliezer referente ao 48 
componente curricular Seminários avançados em educação: pesquisa em 49 
educação comparada, haja vista que a estudante cumpriu a disciplina com 50 
aprovação no primeiro semestre de 2021; [7] pelo deferimento da solicitação de 51 
inclusão de dispensa individual, protocolo  2021.006196, de Matheus Almeida 52 
Rodrigues, das disciplinas História da Educação e Sociologia da Educação, 53 
obrigatórias comuns aos cursos de Doutorado e Mestrado, cursadas com 54 
aprovação no Mestrado em Educação, e pelo indeferimento da solicitação de 55 
inclusão de dispensa individual das demais disciplinas com base no § Único do 56 
Art. 1º da Resolução 01/2019 do Colegiado. Na continuidade, o Colegiado 57 
designou o professor Teodoro Adriano Costa Zanardi como orientador da 58 
estudante Josefina Virgulino Baetens, em substituição à professora Stela Maria 59 
Fernandes Marques, e a professora Vânia de Fátima Noronha Alves como 60 
orientadora do estudante Leandro Fernando Andrade Ozólio em substituição à 61 
professora Claudia de Vilhena Schayer Sabino, afastada sob licença médica. 62 
No prosseguimento o Colegiado deferiu, em regime de excepcionalidade, os 63 
requerimentos dos professores Adriana Gomes Dickman e João Bosco 64 
Laudares para que os capítulos que submeterão para a coletânea “Escola 65 
remota: presente e futuro da educação, organizada pelo Colegiado, possa 66 
contar com coautores em número superior a 3 (três) conforme exigido na 67 
chamada. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual 68 
se lavrou a presente ata, que vai devidamente assinada para que cumpra os 69 
seus efeitos legais. 70 
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