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Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois e vinte e dois, às 10:00 horas, no ambiente 1 
virtual Zoom, sessão com ID 853 0506 9640, realizou-se reunião virtual do Colegiado, da 2 
qual participaram os professores Simão Pedro Pinto Marinho, coordenador, Carlos Roberto 3 
Jamil Cury e Vânia de Fátima Noronha Alves. O Colegiado homologou os atos do 4 
Coordenador de números 12 a 16 no ano de 2022 e os pareceres nos projetos de pesquisa 5 
de Emanuel Alves Anastácio (segundo parecer, após pedido de reformulação parcial), 6 
Juliana Neves Martins, Lisbela Aparecida Cardoso Oliveira e Maria Carolina Andrade Souza 7 
de Ávila. Foi aprovado o pedido de aproveitamentos de créditos apresentado por Maria 8 
Aparecida Calixto, pelo cumprimento, no Programa, na forma isolada, das disciplinas 9 
“Educação, Direito e Cidadania” e “Identidade, subjetividade e trajetórias na profissão 10 
docente”, totalizando 4 (quatro) créditos, limite máximo permitido no Regulamento do 11 
Programa conforme disposto no art. 71 e seu parágrafo 1oi. Na continuidade o Colegiado 12 
aprovou o elenco de disciplinas obrigatórias e optativas a serem ofertadas no 2º semestre 13 
de 2022, manifesto o corpo docente. Nos termos do art. 3º da Resolução 04/2020, o 14 
Colegiado aprovou o plano de ensino da disciplina “Políticas e práticas de avaliação na 15 
educação”, a ser oferecida no 2º semestre de 2022, na modalidade educação a distância. 16 
Em seguida o Colegiado examinou o documento encaminhado pelo professor José Wilson 17 
da Costa, em manifestação sobre a versão final da dissertação de Eliane de Menezes 18 
Teixeira Alves, egressa do Programa em 2016. Conforme deliberação do Colegiado o 19 
professor José Wilson da Costa deverá encaminhar para o Colegiado a última versão 20 
revista da tese, conforme apresentada pela autora, após sua aprovação pela Comissão 21 
Examinadora. A versão será submetida à análise da professora Vânia de Fátima Noronha 22 
Alves, que integrou a comissão que examinou a dissertação em 25 de outubro de 2016, 23 
dando-a então por aprovada ainda que sujeita a ajustes e correções. O parecer da 24 
professora Vânia de Fátima Noronha Alves na versão final conforme apresentada pela 25 
egressa será oportunamente submetido ao Colegiado para deliberação. Nada mais 26 
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai 27 
devidamente assinada para que cumpra os seus efeitos legais. Em Belo Horizonte, aos 28 
vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. 29 
 

Simão Pedro Pinto Marinho 

 
 
 
 

Carlos Roberto Jamil Cury 

Vânia de Fátima Noronha Alves  
 

Valéria das Dores Ermelindo 
                   Secretária  

 
 

 
    


