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ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DOS CURSOS DE MESTRADO E
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze
horas, por videoconferência, sob a presidência da Professora Doutora Edilene Simões Costa
dos Santos, reuniu-se ordinariamente o Colegiado de Curso dos Cursos de Mestrado e
Doutorado em Educação Matemá�ca. Es�veram presentes os seguintes membros: Profa. Dra.
Aparecida Santana de Souza Chiari, Profa. Dra. Carla Regina Mariano da Silva, Prof. Dr. Marcio
Antonio da Silva e a discente representante dos Cursos de Mestrado e Doutorado, Kamila da
Fonseca Veiga Cavalheiro Leite. Verificou-se a existência de quórum e foi declarada aberta a
reunião juntamente com as boas vindas da Presidente, sendo que foi dado prosseguimento
aos trabalhos, de acordo com o Edital nº 13, de 14 setembro de 2021. Assuntos tratados,
conforme pauta da reunião: Item 01 ––  a) Aprovação da Ata da 99ª Reunião
Ordinária: Foi realizada a leitura da respec�va ata, que foi aprovada por unanimidade. b)
Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária: Foi realizada a leitura da ata da reunião
extraordinária realizada em 30 de agosto, que foi aprovada por unanimidade. Item 02 –
Expedientes: A Presidente propôs a inserção na pauta do seguinte assunto: Composição de
Banca de Qualificação, que foi aceita por todos os membros. Item 03 – Homologação das
Resoluções emi�das ad referendum: Não havendo emendas nem impugnações,
a Resolução nº 226, do ano de 2021, foi aprovada por unanimidade.  Item
04 - Aproveitamento de suficiência em línguas estrangeiras: Depois de analisados os
requerimentos e comprovantes respec�vos, os membros aprovaram os pedidos de
comprovação de suficiência em língua espanhola dos mestrandos ANDERSON DA SILVA
NASCIMENTO - RGA 202100059; ANDRESA DE OLIVEIRA MENDES DOS SANTOS - RGA
202100056; JUSCELAINE MARTINS DE FREITAS - RGA 202100055; KLINTON PINHEIRO SALES -
RGA 202100061 e VIVIAN CAMPOS MARTINS DE SOUZA - RGA 202000404 e dos
doutorandos DIOGO CHADUD FERNANDES - RGA 202100057 e THARINE ANTUNES LOPES -
RGA 202000113. Ainda neste item, por unanimidade foram aprovados os pedidos
de comprovação de suficiência em língua inglesa do mestrando GUSTAVO FERNANDO
BERNARDES DA SILVA - 202100057.   Item 5 - Prorrogação de prazo para defesa: Item re�rado
de pauta, pois os acadêmicos já �veram seus pedidos de prorrogação aprovados, em reunião
anterior. Item 6 - Conversão de Mestrado em Doutorado:  Foi analisado o pedido do Prof. Dr
Klinger Teodoro Ciríaco, de conversão do curso de Mestrado em Doutorado, da sua
orientanda LÚCIA MORENO - RGA 202000575, mas o pedido não pode ser considerado, pois o
prazo máximo para tal procedimento havia expirado.  Item 07 - Plano de Estágio: Por
unanimidade, os membros aprovaram o Plano de Estágio Docência que está sendo realizado
no segundo semestre le�vo de 2021,  do estudante HELISON SALLES SILVA - RGA 202100054. 
Item 8 - Banca de Qualificação do Mestrado:  Aprovar a indicação dos Professores
Doutores EDILENE SIMÕES COSTA DOS SANTOS (UFMS-Orientadora), DENISE MEDINA
FRANÇA (UERJ), KÉSIA CAROLINE RAMIRES NEVES (UFMS), ANTONIO SALES (UEMS – suplente
externo) e JOÃO RICARDO VIOLA DOS SANTOS (UFMS - suplente interno), para comporem a
Banca de Qualificação de Dissertação do mestrando DIOGO FERREIRA JANDREY - RGA
202000574, sob o �tulo “ENSINO DE FRAÇÕES NO PERÍODO DO MOVIMENTO DA
MATEMÁTICA MODERNA (1960 -1970): saberes profissionais”, a ser realizada às 13 horas do
dia 8 de outubro de 2021, via Google Meet. Item 9 - Assuntos diversos: A) Revista: A
professora Aparecida informou que a equipe editorial da revista Perspec�vas da Educação
Matemá�ca submeteu proposta ao edital nº 02/2021 - AGECOM/UFMS, com a intenção de
obter fomento para aquisição de DOI  para a revista do programa. B) A Presidente informou
que haverá a necessidade de republicar a resolução 220 de 24 de agosto, re�rando o nome da
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GRESIELA RAMOS DE CARVALHO SOUZA, porque ela já teve prorrogação na resolução 154, de
22 de fevereiro. C) A Presidente comunicou aos demais membros que a aluna Jaqueline
Ferreira Cordeiro solicitou orientação , via email, a este Colegiado sobre o procedimento
cabível, diante do fato de que o material para qualificação de sua dissertação não foi
aprovado pela orientadora - Fernanda Malinosky, para ir para avaliação da banca. Em consulta
à Profa Fernanda, esta enviou um e-mail ao Colegiado, lido pela Presidente, solicitando o
desligamento da aluna do corpo discente do Mestrado, relatando que não daria sua anuência
ao pedido de prorrogação de prazo da aluna, pois ela não cumpriu o prazo de entrega do
material completo (com todos os capítulos, diário de campo e entrevistas com cartas de
cessão) para qualificação e não seria possível realizar a qualificação dia 13/9, conforme estava
no pedido de prorrogação que a aluna submeteu, além de apresentar material
qualita�vamente incompa�vel com a qualificação de dissertação. Os membros do Colegiado,
consensualmente, reiteraram que é atribuição exclusiva do orientador, previsto em
regulamento, a decisão de avaliar a qualidade e validade do material de seu orientando. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas, e, para
constar, eu, Alessandra Maciel Gonçalves, Secretária da Pós-Graduação em Educação
Matemá�ca, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela
Presidente e demais membros presentes.

Campo Grande, 18 de outubro de 2021. 
(Ata aprovada na 101ª Reunião do Colegiado de Curso)

 

Profa. Dra. Edilene Simões Costa dos Santos (Presidente)

Profa. Dra. Aparecida Santana de Souza Chiari

Profa. Dra. Carla Regina Mariano da Silva

Prof. Dr. Marcio Antonio da Silva

Kamila da Fonseca Veiga Cavalheiro Leite (Discente)

 

Documento assinado eletronicamente por Edilene Simoes Costa dos Santos,
Presidente de Colegiado, em 19/10/2021, às 14:37, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Antonio da Silva,
Professor do Magisterio Superior, em 20/10/2021, às 16:35, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla Regina Mariano da Silva,
Professora do Magistério Superior, em 21/10/2021, às 08:09, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Kamila da Fonseca Veiga
Cavalheiro Leite, Usuário Externo, em 21/10/2021, às 10:45, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Aparecida Santana de Souza
Chiari, Professora do Magistério Superior, em 21/10/2021, às 10:53,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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