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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois e vinte e um, às 10:00 horas, no 1 
ambiente virtual Zoom, sessão com ID: 825 0456 8260, em decorrência da imposição do 2 
distanciamento social na circunstância da pandemia da COVID-19, realizou-se reunião do 3 
Colegiado, à qual compareceram os professores Simão Pedro Pinto Marinho, 4 
coordenador, e Vânia de Fátima Noronha Alves, representante docente e Teodoro 5 
Adriano Costa Zanardi, convidado. O professor Carlos Roberto Jamil Cury justificou 6 
antecipadamente sua ausência. Aberta a reunião, o Coordenador concedeu a palavra ao 7 
Teodoro Adriano Costa Zanardi, na qualidade de editor-chefe da revista @rquivo 8 
Brasileiro de Educação, do Programa que expôs algumas dificuldades para a manutenção 9 
da regularidade da Revista. Em seguida foi discutida a situação apresentada. Foi 10 
lembrado que estão vinculadas ao Departamento de Educação três revistas eletrônicas, a 11 
saber, @rquivo Brasileiro de Educação, sob a responsabilidade do Programa de Pós-12 
graduação em Educação, Matemática e Ciência: conhecimento, construção e criatividade, 13 
ISSN 2674-9416, sob a responsabilidade do Programa de Pós-graduação em Ensino, e 14 
Pedagogia em Ação, ISSN 2175-7003. Foi considerada a possibilidade de uma fusão da 15 
revista @rquivo Brasileiro de Educação com a revista Educação, Matemática e Ciência: 16 
conhecimento, construção e criatividade, como mais um processo no andamento da fusão 17 
dos Programas conforme deliberada pela Administração Superior da Universidade. Foi 18 
discutida ainda a possibilidade de uma fusão futura da Revista @rquivo Brasileiro de 19 
Educação com a Pedagogia em Ação. A compreensão do Colegiado é que a fusão das 20 
revistas as fortalece, dando condições de que seja um periódico que possa vir a localizar-21 
se em um estrato mais elevado do Qualis Periódico da CAPES. Foi deliberado que a 22 
revista @rquivo Brasileiro de Educação passa a ter autonomia para criar uma secção de 23 
artigos de Iniciação Científica, acolhendo contribuições de estudantes de graduação e 24 
reforçando os laços com esse nível de curso, e uma outra seção que acolherá 25 
contribuições autorais de professores da Educação Básica. Ficou deliberado que em 25 26 
de outubro próximo, às 10:00 horas, será realizada uma reunião para a qual serão 27 
convidados os membros do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ensino, o 28 
professor Teodoro Adriano Costa Zanardi, editor-chefe da revista @rquivo Brasileiro de 29 
Educação, e a professora Elenice de Souza Lodron Zuin, editora da revista Educação, 30 
Matemática e Ciência: conhecimento, construção e criatividade, para discutir a fusão de 31 
ambos os periódicos. Encerrado o assunto, o professor Teodoro Adriano Costa Zanardi 32 
retirou-se da reunião. Na continuidade, o Coordenador [1] atualizou informações sobre a 33 
situação da avaliação quadrienal pela CAPES, tendo em vista a suspensão do processo 34 
em decorrência do deferimento de tutela de urgência em Ação Civil Pública de autoria do 35 
Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, [2] deu ciência de que já foi feito o 36 
encaminhamento aos respectivos docentes das fichas de avaliação das disciplinas 37 
oferecidas no primeiro semestre do ano em curso e [3] informou que foram recebidos 38 
quinze originais de capítulos que constituirão a coletânea “Escola remota: presente e 39 
futuro da educação”, organizada pelo Colegiado. Como o número de contribuições não 40 
atingiu o definido no plano da obra, dezenove, o Coordenador ficou autorizado a convidar 41 
outros colaboradores para o livro eletrônico. O Colegiado homologou os atos de número 42 
27 a 31, inclusive, do Coordenador no ano de 2021. Foram homologados os resultados 43 
das eleições dos representantes de docente, funcionários e estudantes na Comissão 44 
Interna de Autoavaliação Permanente (CIAP), conforme atas emitidas pelas respectivas 45 
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comissões eleitorais designadas pela Coordenação. Tendo em vista o impedimento do 46 
professor Carlos Roberto Jamil Cury, deliberou-se pelo adiamento da indicação do 47 
representante dos egressos que integrará a CIAP, questão que deverá ser debatida na 48 
próxima reunião de Colegiado. O Colegiado designou os professores José Wilson da 49 
Costa, Adriana Gomes Dickman e Stela Maria Fernandes Marques para, sob a 50 
presidência do primeiro, constituírem a Comissão encarregada de conduzir o processo de 51 
seleção conforme estabelecido no Edital No 088, de 1º de outubro de 2021, da Secretaria 52 
Geral, observado especialmente o disposto no Inciso XI do Art. 8º do Regulamento do 53 
Programa. O Coordenador emitirá ato de designação. No prosseguimento da reunião o 54 
Colegiado [1] homologou o parecer no projeto de dissertação de Júlio César Resende, 55 
destacando a necessidade de uma atenção para a alteração do título conforme sugestão 56 
expressa do parecerista; [2] aprovou a solicitação de inclusão de atividade complementar 57 
apresentada por Thatiane Santos Ruas, processo sob protocolo 2021.006612, sendo-lhe 58 
atribuído 1 (um) crédito no componente curricular Estudos Contemporâneos em Educação 59 
I; [3] aprovou as  solicitações de inclusão de atividade complementar apresentadas por 60 
Cristina Rezende Eliezer, processo sob protocolo 2020.007384, sendo-lhe atribuído 1 61 
(um) crédito no componente curricular Estudos Contemporâneos em Educação I e 1 (um) 62 
crédito no componente curricular Estudos Contemporâneos em Educação II, observada 63 
concessão máxima de 2 (dois) créditos; [4] baixou em diligência a solicitação de dispensa 64 
individual apresentada por Júlia de Moura Martins Guimarães, processo sob protocolo 65 
2021.006475, para que seja juntada ao processo a  manifestação do orientador prevista 66 
no art. 73 do Regulamento do Programa. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 67 
a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai devidamente assinada para que 68 
cumpra os seus efeitos legais. 69 
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