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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CH'SïRM UNIVHRSIïÁRIO NORï* }O ËgP*ErïS SAIVïÜ

tsepartaments de Ëducação e Ci*ncias Flurmanas
Frograrna de F$s-Sr*duaçãa em Exrsino na frducaçãa *ásiea

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2016 DO COLEGIADO DO
PRoGRAMA DE pós-ennouAçÃo EM ENsrNo NA EDUcAçÃo BÁsrcA Do cENTRo
UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRTO SANTO DA UNIVERSIDADE FEDEML Do ESPÍRITo
SANTO, REALIZADA NO QUARTO DIA DO MÊS OE MARçO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS
(04.03,2016), AS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS (8h30min) NA SALA DE REUNIõES DOS
CoLEGTADOS NO PRÉDrO DA SECRET-ABIA=I NïFr€ADA.DE POS-óMDUASO, NO CAMPUS DO

DOUTOR FRANKLTU .ne"U..iirds SANTOS, DO1 PROGMMA DE POS-
GMDUAçÃo EM ENSrNg, riih EDUcA$o eÁsrcA, coM :'POS DOCENTES DO

QUADRO PERMANENTE9DO COLEGTADGfl PROFESSORA NERY FURLAN
M EN D ES, PROFEST_Õr DOUTOR GUST_A DOUTOR JAIR
MIRANDA DE PROFESSORA
DOUTORA sANr4tffi:FERETRA,
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ALAYDE
EOS FONSECA ,ANDRADE E

wAN DESSOü|;GUrUARÃES BAïISTA @lqrS..r s souzAr P=aRïïüPou A
A GILMENË B*ANCO. OS

MARCIA HËLEI{A"STERVI
'r*9BI"t -f.l.âvJo 

GIMENEs ÁuvÁneNGA E

e três minutos

as atas foi aprovada por
presentes sê teriam algum

info+'rnando que não há
sobre a'-@.pçãó no quadro de
r ateffiõ,mã'roi à manutenção da

limpeza dos ambientes fuo pré!.io do PPGEEË. Informou ainda sbbre a Êalta de contrato com
uma empresa para "prestai És.sserviços necessáiÍos,. pg'rã. {g furcionamento normal dopgi'.hu il. fyttÒionamento normal do
Restaurante Universitário e qr.ib 6. apgËáriq{.nqr& ie'Wurante- funcionará servindo refeições.6 1r.., S , -.n" -

Jr'_r" P RO FESSp$+- DOç,JTO RA
, DISCENTE ;íçffiQçili 'SA

qqfipRA MARrA
sFrTàNA ROCHA

Restaurante Universitarlo e-quê Ug.,l"npgraEiq{,ngÍÌËç :',q.fewuiante,.ftincionará servindo refeÍções
em marmitas. o professor tãrÍibtáú-rèmiriiabìtbdô;'àú.e.rráïarias defesas de dissertações

previsão roOr.'*'*4R,@AP. O professor taít"Hg\ infôtmqu sobre a,,-@.,uçãó no quadro de
funcionários respó4sávei-ppela limpeza, e quffis devem dar atençã=o,mã'roi à manutenção da
limpeza dos ambientes Uo "prédio do PPGEEB. Informou ainda. sÕbre a Êalta de contrato com

comunicado a, farei;. como não Ëouve, ele" iniciou"ffiomu
previsão sobre o'-PÍROAP. O professor tart&éln infoi'mou :ra@ffi1t i
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agendadas e pediu o auxilio de tod'ôs"-na divulgação e convites. 3. Expediente: O Prof.
Franklin pediu a exclusão do ponto de pauta 4.t. Protocolado 23068.703037/2016-80:
Solicitação do credenciamento - Zaíra Bomfante dos Santos; justificando ser um dos pontos de
pauta a reformulação da Comissão de Credenciamento de Docentes a ausência dos membros
da comissão. O professor pediu a inclusão dos pontos de pauta 4.14 Aproveitamento de Crédito
do aluno Nóslen Motta de Andrade; 4.t5. Aproveitamento de Crédito em eventos da aluna
Jucilene Batista da Rocha; 4.16 Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do PPGEEB. 4.
Ordem do dia alterada: 4.1. Memorando 00U2016 - Agda Felipe - Solicitação de
defesa ser realizada em Vitória; O prof. Franklin fez a leitura do memorando 'com 

a

Centro Univercitário Norte do Espírito Santo
Rodovia BR 101 Nofte, KM 60, Bairro Litorâneo, CÊP 29.932-540, São Mateus - ES - Tel.: (27) 33L2-I5fl

Sítio eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br
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43 soricitação da professora justificada pero gstado de saúde, e a distância. entre a cidade em que

44 a docente .,'.'oïu (Aregre :..Es) e são Mateus, qu.-iãriá consideravermente reduzida 9om 
a

4s defesa acontãcenào ãm Vitória] À"õror, sandrá destacou que em caso de aprovação da

46 so'citação, deve ficar craro que a iàn'..rrao ," ouuï-"uioìã jüstificativa para que não se abra

47 precedenter.-L, ìircussão. Em 
-votação: 

nprouuãJ'õor-,jnu"iridade' 4'2' Protocolado

48 23068,70 6s77l2ot6-15 - sãi"itaËet npiô;!9^o:1ï."ta - suzete Morais

49 costa; o prof. fez a teirur.rãËi-çëãeb;. *,oocyúe-irtes,.9n9x1dos 
ao protocolado' Em

50 discussão' os professor-es-'"qH€9Èipmlun*' aq eôf...- Ât :giientacor oa discente' se ele

51 acreditava na defesa dd 0,ryúeãã'ìãniro {o_ 
praz""ï"ã;Ìdd.fuÇ-eroressor disse acreditar

sz que ela defãnda pe*âig.[,ãï r"*r:-ET ;.?tt"J Aïd;à@Jor unanimidade' 4'3'

s3 protocorad; ãoü,:iõ*eÉaolïõio-gi+u. rrcitaèããá" ptgttoeaibe de deresa - Flávia

s4 cândida do Nasciinento delïïrí-o. e*fo;i-r", u teituraìo irrotocolado em-que a

55 discente soticita prorrogação de seis meses-'par;'t ;p,*t:fÈ:*^ de dpa dissertação' Em

56 discussão, os p'ofesso* .unuu?.r r"; {Àa*q" .onceder q lempg soliiitado' haja vista que

57 seria o tems úritu p"* " âiiàr.igr:"_^:l^ o"ãriãrìtiil'#!'grmento da discente do

58 programa, ,lõ"ri** cbnceder ümu prortgaç?: .0. it6t'-eç5; À prof" Márçia Regina disse

59 acreditar uua;ï,;i'iËô'.do ,ó.ïiã'üirçLóéãd9itti.*,t-ítí"â"bõtitueào' 
não pqdçndo conceder

60 três meses. A.professora ruayaË-pËãiu-uirtu. do protoeolado'paia conversar pessoalmente com

61 sua orienlaàôÌã " buscar,ú9iu#rüiïiçi*".qr:Oblte;CoeSenúóNimento 
da pesquïsê'' para que

62 possa '. pËü;uiìãnt. ar';úitì,ãïtl jt.uLunul,+,+. notolosacão de solicitação de

63 bancas atunos: Áaila lotttl"iie sererin' ;Ë;;;; ú"ìËÉs do Amaral' ïlïÏ: j,'*'1

64 Gabrieta:út-úo pereit"*',fg.Ë ,ò-ìiiliiekíi;;ft;tOc#:-tâzara 
Rosa'iElis:

65 Brizora de.oriveira, É61ète1'Ë;&;ï"l* Ë,.iqs oiy,ii..g,gn9sto charpihBl Borses'

66Geovanidaslva..?"r:'1,-Ë?ii"iif glhï*:i"í*Uf #'-i3iìHí.ïïfï:"'ï::

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

eËNïRo uru:vrmãgrÁ*e* ru**Yffi ** uçpÉm"ss# $&rsgs
--- 

*epartar:ïe$t& d* fid***çtw e Ci&eta&as F$*mms*as

Frõsresìe *e e$s-mr***;ãçil d* fimsËm* nm frdu:cmçãc *&s**m
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d" Nãscimento' ronas José

68 chequetto, i;; Aparecid-o.oïËirïã';;á""d;lã*i* earbosa' Maslis vieira dos

69 santos, nr"ãã pereira wirff;;rs, _ó11g- ilããúãï sa'otto, sitvia Pelição

70 Batisra, sudrio'oebri,r"irá;rii;; Ë"ra**i Ì{ftïã.;ïãiãiçpa'ocÍnàdino Pires; o

7L orof . fezu r.ìluiu:ous sblcitaçõe;;';Ë;út'â19"i-;;;Ãiiao ãut bancas por aluno' A banca

-n -,^ raracr rra rriçsertacão da aluna Adila Motta I;Ë ó+P- t:A^t':{:'ì:::i"*nt'â :72 da defesa da dissértação ..'q"q]una '{urrs'' 
rìvlw 

isa abordagem sobre a \
73 atividades J#ü;ï;üo,rneinq" Médio: uriì estu!ó sobrp 

-b-fê-útos der

-*n'rtn"*fi 
'ti*dr,l'*ll;ti? ii?ï,ïJ;,ï?Ês 

lËi*fi?lï..:",'.il;, ilï:iì"iúl' oiiuio euffon ('FES - campus cariacica- \
78 Examinador Externo); e peros ,àròrã, suptentes: p.i. ó;. Lúcio Èassareta (GEUNES/'FE' -

79 Examinador Interno) e prof.,orl'íéigio üitorino á"-goiou Gonçalves (UFES - Examinador

B0 Exrerno). n n-*.á dâ defesa ou àirãÃuião á9 atuna- AË;"dt" rq"ir"l"s do Amaral com

81 títuro 
,.uso oã'oi,.i.ã, i.*ati*Jã-ã.r.nuorvimentJ ãã r.g. "roretrando" como ferramentas 6

82 auxiliares .. .iri.à'ãã ori*çr, agendada.pulu 9 
a^iitsiz016 19-08h30min 

será comp

83 peros memoràr'ïi,rr.*siprof. oi"üuro sérgio ou õruu'Èôrto (crur'*s/uFEs - orientador)'

84Profa.Dra.AnaNeryFurlanuunjà,[rúúrs7u''':ãffirof.Dr.]airMirand1o..A
do EsPirito Santo

Rodovia BR 101 Norte, - trtïrïilçmïtilin,n*;á; M't*' - ES -rer': (27) 3312-1s11
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Paiva (cEUNES/UFES - Examinador ïnterno), Prof. Dr. carros.Magno Rocha Ribeiro (uFF -Examinador Externo); e pelos t.túro, suplóntes: proru. oru. cirmàãô eiaÃào lceurrr.S/uFEs -Examinadora Interna) e irrofa. orà- ónr]r,l'T{ü;il;'tòrunreslürËí- üàrínadora Exrerna).A banca da defesa da dissertação o! aluna eru;a-GâÈriela Nico pereira com título ,,caos(ando) a inclusão: um outro olhar sobre^:;p;il.ul ËJi.gosi..s.dos professores de Química,,agendada para o dia 22/312016 às f+frOO*iri-*ã .[*p.psta petos ,.rú, titulares: profa.Dra' Girmene Bianco 1ceúrvesTurÉd.-. gr.n-*ooi.l,,Ër:ï. of. .ucyenne Matos da costavieira-Machado (UFES--'eootie1,'Ç&m)ç1fuor.'eii. 
*iiçr,yr1endg,4g paiva (GEUNES/,FE' _Examinador Inrerno), 

1!:ofr,, br",tï*iá 51ãgrõ'à 
'ü";-..nuno_.qgrcÍaLuFES 

_ ExaminadoraExterna); e petos 
"pÉr!FJ.., 

,uit.nt"r, prora. ilã.;;-N.ry rnnrar.[ úe"ìil.! lcrururS/UFES _Examinadora Inteinaf e i'roru. õrã.-Èãtir"nçr;; iJ;'ïJrÉé - Ë;'r#dff"E,*.rnu;. A bancada deresa da dissertfuão do aluno cii"t-i#'o,t;ïiìH"i s;ïË:'Ëq:ríruro,,rrabarho decampo como rstratesia oe ensiná il b-üürã#ïÏ;:.,Ifi:rrdd. ã Aprenaiias.em Sisnificariva,,asendada pttt'oàiu 

'w'üir 
rii5ffiffi #;ïst1nërÕs membrôs rnurares: pror. Dr.Franktin Noet üoô rrq$ (cÉNÉs rr1s ;o1q.'tãàãrjt4$SÌ.ef, Gustaüo Maçhado prado(CEUNES/,FFs - examiiiadòi-mçffi, FF: oË,-ü#hffi*e Deorce drFEs - campuscariacica ' Èxaminaggtt, r'ttthá)J e-ó-etos rn.ro* *bffi+;rí-óàl Andréia BrandãoLocatelli (CFUNES/UFES ' Examináãúa rç'tur:tr;i9 Ëi"lnïËnia,*adh;r;'costE (rFES/campusLinhares - Eiáminador Exrernoleuqeq.oã ã"r.rà.;r1ì9r.ü;il;;;ìr# Débora Lázara

ffffi"ïJï;i;n *:ti;jfjff;f: .f*Ìfi,".^.1,=!e ry,.eão iniciar de prcressores deeuímica iná iversioaoe",ÈeJilar ;ã.'ffiïã"ïïïji.i iffitï"#'.:'' rlË-ffi5;ïlï ::l;-i8flË#,#.:*6'frm:;.t ;tr ;,'{#Éü"#:i 
",,n.u-

Examinadora".rnterna), prói". ',oru..,:q*1l,un. : õ;;tià-"4!ffi pirovani (cEUt\tES/uFESExaminadoia ere11a)jtrof. 
ffiaïsirrria.g_g4rryi (Drepe/uFES _",,ÈxaminadoraExterna); d pelos membiciË;i.brpi"ni.rr.;ff ïpr+ !áçia Regina Sarrtana pereira

iiË'üË'i'!:: 
* ff.n'J,i'ffi#ïil, #*: .*ffi *ï# r I'ffiyffi -.ïr pl

Brizolta de orivêi.rà çd-rn títuroinini.roiteffihsioJï"n"np.opeauãr4e'fugrar 
as disciplinasda área de ciências' da Natkretu . üàt.ra-t-r.n;'i;C;t ggra .Õ.dia r6/3rzot6às 15h00min

i:F iiryïF,ffi %.4'vwe*ïál;ti$lw*s1.:ff ffi vi#:.,*.:f ',tr" (Dra. Dirce Encarnacíon ravares fp"uclsao Ëãrü= ËiãüiúÈr_ il;il;ï'. petos membros-

íii,;ï,ltl'Ë'*ï*frrçl-qËHÍi'"l*,iï:+$ïffi üfl i**ïi{il',:'{:iffiPráticas no processô de rncrusão -*:: 
i^r_Tl:,pú ãã'r.i*.ira oe rieita, _ Brhi.,,agendadapara o dia 08/3/2016 às 10h30min será composta pelos membros titulaiài: profa. Dra. AgdaFelipe sírva Gonçarves (ccA/uFES .- _olgntador.), 

- pror. Dr. Jair Miranda de paiva(CEUNES/UFES - Examinaàor interno), Profa. óiJ. ó"nire ueyreiles'de'iesus (cEluFES - @Examinadora Externa); e pelos t.À6ror suplentes: põp. Dra. Maria Alayde Alcantra Salin(CEUNES/UFES - Examinadora rnternal e p.iã. oià. vasti Gonçarves de p. côrrea

M

Rodovia BR 101 Norte, -r;:H'.yli,:ffi:Tlrttl*_
' 
srrrioãrãlìãnicã,ïiï,À*,r.ceunes.ufes.br i-Tel': (27)3312-LsL 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CÊNïRO UNTVER$STÁRÏ* IUüRTH OCI Ë$P*RTYS S&NTS

Departanr*nto de fidetaeçãm e C**meins F*umamas
Prcgrama d* F*s-ffiradw*çë* esn Hffisüsr* nm #du*eeçãç ffi*sics

(DOCTUM/SERRA - Examinador Externo). A banca da defesa da dissertação do aluno Ernesto
Charpinel Borges com título "Clio e titãs: as representações sobre o ensino de História no
contexto da educação profissional do IFES" agendada para o dia 231312016 às 10h00min será
composta pelos membros titulares: Profa. Dra. Maria Alayde Alcantara Salim (CEUNES/UFES -
Orientadora), Prof. Dr. Ueber José de Oliveira (CEUNES/UFES - Examinador Interno), Prof. Dr.
Marcelo Lima (UFES - Examinador Exter.no);"' "pelos,.r;,gmbros suplentes: Profa. Dra. Márcia
Siervi Manso (CEUNES/Uff-S"*._.-,ËxqTiÌilado,Í3 ;tnterná) e Prof. Dr. Sandro Nandolpho
(CEUNES/UFES - Examinador"Ç5leftno).il,1áania da defesadã"disiefração do aluno Geovani da
Silva Bayerl com títçlo' "C}fr&ireô" de Ciências Físicas poi'{rìVeg'iEa$p: uma experiência nos
anos iniciais do Ensino.ftrÍdamental" agendada para o dia *2.*t/QP0'16 às 16h00min será

fu Mqfia leSrna Santaìa'Pèçeii.a (CEUNES/UFES -
(CEU N ES/*í,PES *;F{.eminadora Interna ),
Externa $uê. he|os,imembrns crIn|enfec:'Çi peloslmemQros suplentes:

Prof. Dr. Flavio Interno)ç.fiof. Dr. Laércio
aluna Geysa

p'arc,introdução ao
16 às 10h'00min sera

compost4- RÈ.F^$ membros titu|areq:-Profã, a. Ua'lha# Pereira ($EUNES/UFES -

F r i n h a n i do;íí" titu l o \$È.+$jo d--ã-. gg ro n o ry Ç'p$ m o ei xò
estudo de' ciffimática no ensiho médio'l':Úèndâilâ,,pa

OrientadÇra),Prof. Or. F,ta-Vi"o. .

Dr. Sérglo $ïãscarello .Bipeh.(
(CEIíNESIUFE€ - Examinador #Ìterno), Prof.

profa. ór,u.:S-dnO ra M ágai$a nia nã"nõcha (C'EU N ES/Uf rp - 
" g"; ú í nadora

neU<ÍÍtxtéido);,. e pelos memb;m =suplentes:
üES/UFES JExamínadora Interfia') é Prof. Dr.) ê Prof. Dr.

Laércio Ë,vçndro F. dà*$fu# (cFltl"F,,ES Exterw). A banca da defesa da
Ambiqrtal,no entorno $\\N-

questões Soeioam bientais. "
membros titulares: Prof. Dr.
. Franklin Noêl dos Santos

i:,..r ...::::.= :. t

dã-Cünha TeiXe$ra (€EUNES/UFES -
Examinador Extemo) e pelos -membros q4p!entes:' Profa. Dra. Kariha Carvalho Mancini
(CEUNES/UFES -.E*adpadora Interna)., d"lffip. Dru, -Erica Dua*té'.Siìva (CEUNES/UFES -
Examinadora Exterriaì. A bálrea da defesa da'üissertacãò da alurË*Gracièlle Alves SantiaooExaminadora Exteróa). A banca da defesa da ìiiissertação da alurffi:;@apièlle Alves Santiago

^.'''....com título "Diversidaôe, e/ilhcSsão* no Pacto Nacïóna[ pgb='ffibfiìação na Idade Cefta:

banca da defesa da dissertação da aluna Ivonicléia Gonçalves Boroto com título *TEMPOS 
E

CONTRATEMPOS DA SEXUALIDADE INFANïL: Concepções de professoras da educação
infantil" agendada para o dia 221312016 às 10h00min será composta pelos membros titulares: aÀ
profa. Dra. Regina Célia Mendes Senatore (CEUNES/UFES - Orientadora), Prof. Dr. Ailton "'Ft
Pereira Morila (CEUNES/UFES - Examinador Interno), Profa Dra Valdete Côco (CE/UFES -

Centro Univercitário Norte do Espírito Santo
Rodovia BR 101 Norte, KM 60, Bairro Litorâneo, CEP 29.932-540, São Mateus - ES -Tel.: (27) 3312-1511

Sítio eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br
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de Ëdux**çâe e fll&n*ias Flunraçras

Freçn**ra x* r*s-cïJ*ïãï*. d* gn*ir.rs ne *dueaç6e ffi*s!çm

169 Examinadora Externa); e peros membros suprentes: profa. Dra. sandra Mara santana Rocha

t7O (.EUNES/UÉ'õ": È"áminàOoru 
'inïÃ.i ã ptr"' 'o'ã' 

Rnatttsa Cesana (.EUNES/UFES -

t7t Examinadora externa;. n_pa1cã''ãu-â"r.ra -da 
ãirsertàçao-da..aruna Jane victal do

t7z Nascimentã ão,n títúro 
*citoü;r;; 

9.riÃó ryo*ã"tár, 
dificurdades e possibilidades na

tt3 produção oJ*Ër.Ë-ãã..1t.-1;áóenOaOa 
p* o'ãt zs'Ìítzoto as 14h00min será composta

t74 peros memb,e, rlr{"ul::ljj"s;ff.#iüËffiY#i,[5:"'.ï.':J"ï:"?;:1,:i$'fl1iti ilàï: #:"õ,jJtã* r'r"t1'9:"t1'd3 HflruE|f;*ffËLffiI#;l'u" 
rrw' ' vt '

t76 schmidt rriãii (cEuNES/ltFEt rydã4"q1-ry:"ã;3*-fu'd'meryrbroé 
suplentes: Prof' Dr'

L77 Jair paiva lCeürrres/u,FES]-q. uli"h.'inãaor. rnternái"Ë'ÉrËre Q1a. . tuliana castro Monteiro

17 B (c E u N ES/ u rÈs - çxas,b,l{op ï$:':{ gjfl"ï i:.*:";' r::.' fi#ïr : i':ï i'ï$:;ílA (CEUNES/UFES - Exârniltêgora trxternaJ' ,* uot rlq vs --' : Ì-') ":óaìzag"m de fr-ações:

iHnïË;:r*iis1 +:*rUl+ru#..i1'+#k-::ËïÈË$*sÍ,'r'li,'l.?.Ë

FE$ - 8€m
bdern@;J;

IüU lvtaleÍilcrLrLq HqÈ.s Fei!.+ì'y.'--- 
:lOS,ng;iifipffi; f--ttUlareS:íói 14h00min sqrá,"*Emp9st3. .P€^-^,^ n,a ..#di*ãaçsa ces

[JU,..rçu11zo I esrvr t

rËb--J orientadora),

1E4 lercro r.rrrg* N,rÌ \vL/svhv -ËÊb ,. Éáúihadô5 !ç!e_,--@ffi.|; . ur. Arrlfq :,'ivc'|Jlç,

iãi uirãnoa áe-Pfiva (cEUNF!/u 
--;+.i;-ï-r,, nanca-t4a-d€fr€',Ëda dissertação& duno Jose

tt'

185 Miranda flsl"'.*flâiVô (Ltrtrr\trvutrLe '--' '-Bs!Irr! ---".'d6Ìl"ggffiËd'# issertação'ff.A]yno.,o":
186 (cEUNES/ui;ê:- ià;inaooia. Externa)' A banca -ã.ìluitinnrioade 

através

ïsã hïï rËË,!ffi ;Hffr;:ã{3 x.*ï,rïffi #rBrluu oa resoltl9-1*t " I/rvvrerrrvY' - -'ãs"ogr,oomirr 
ierá',ço{npgsta.pelos memDros LrLurorçe' t rv

l3ãlh:t33ilg?Ét:.ï:'l'ËJ3ffi'ï#ï":v{jffi ;';-í::'*xfi ;cïïi'n?,'"n"
1el (cEUNES/,EESi- Examir!adpr-í:Ï:':#:5#ii,ru**,1* ï:ii fr'ffif i:"-ïË;l|l !::ilìï#,Ë#"tj.i;i; .'ã;jqraa; 

mftSios síìplentes{ ËB#F;"r trr' rarÍ r'rrÍ:@+"ruq sv 
ES

193 (CEUNES/UFES - Examinagq;ïi,e"'-rã!:-. rysu 
"'ôi'.''jryffesiu 

cesana (ceÚrues/ur

tg+Èxaminado,?Ef:Ï?;l:fl ,f Hïffi J*m$f'et'm::"t:1"3ï'â'fjfffrïï
iã? f#ïxïilÍ:Íffin; *'!!iiffi:i.dtrTnï'n;;oï #ïr;"';ï; 

iz)srioíoç; fl
rg7 0'h30min ,"ã tr,,.{n*tu p.LËï.rui*'@ãli"-Ërní''ó'' paçrÌa''"'sêrdio da silva I

1eB (cEuNES/urEe : e,ç^rçffi:li'#;ffilir+litritm;*:lï,.!ïïÏi?"'Ë:i,1 (ióâ (CEUNES/UFES - Çr1en!$g;)r. 
ProÏ'' rrr*;' corrurs r:{srv Y-'--.- 

ià-orlnterno),Profa. Dra' I

ffi ïtrfiïfíï;;*',f*ïg:Í*:f*Ut:'a,f;l;g.';l'"?.#33'iffi,''pìorã 
o'" r"ráïc a (

201 Herena siervì üaÀso (cEUNEvüËËs'itililã$híi#;i; il"Ì': õïàl7ui'u Bomrante dos $

202 Santos (cEuNES/Ureà - rxamina*iãíã-:rxtema)'.A-#Ëïa-defesa 
;; õ;;rção-da ïlïlm

203 Magris vieira dos santo, .or'ïiiuiJ..Ãgànou-zr rrãoiãi' Recurso-pedagógico para Pron

zo4 de uma Educação {mlienta!,rrun'}ãrruïoru, 
rrã"nlïòãtoriu-ã critiru;ãsãnqáq ryt ïiã q\'

i?z 3:,,'.'#.-::,:'tu?iiï,ffJ?j#ãï.ffj:if5ïii :l*fu.1'"fi;J'?'::lo'i'r;;:: 
v

207 (CEUNES/U;ËJ- Èxãminaooru l-nt rnui' Prof' Dr-'Marcos da cunha Teixeira (.E'NES/UFES -

208 Examinadoi Êxt"rno); e peros ,oËãüroí suprenres:'piàiã. or". Gisere dã lot"nà Diniz chaves"' 6

zog (cEuNEs/urrï-'r-álrinãooru,ilï;;tt ii"J'' o""pïuiúérsio da silva Porto (.EUNES/UFES

2tO - ExaminaOoi rxt"'no;' A nt"t Íu defesa

^

IõI r4+tluulrrrrr rçtrçr'ê"A:vYr'F7---';' profa, Drarr;.fr1-ïf-.es5a Cesana çgSUl\Ê/urE)..4"v"\twvrrvrrLev

iS3 l::lt','l'ü.1,ï;"';r,.-ffii\'ffi:-.'d ;m...F];,Ï31 
o'

1B4 rércio Gire'i_(*r (cEl1ffI;-*1ïïli,ffiaï","3i-,;gigg* 'y,:*f,J'U:,?J,]'rï;

_ES_rer.: (27)3312_rs11 
pe\
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UNIVERSIDADE FEDERAT DO ESPÍRITO SANTO
*Ftr?R# Urur\ffiR$ãrÁms m#$q.?s ilCI ffisp*Rsr& $AË*rs

ffiepartann**t** de trda:amçSm e fiiê*ç*as Fturmmmas
Fr*gr;xewx de p*s-Greduaç6m em *ats*ns ne sdu**çãe ffits!çm

wildemberg com título "ROTINA e INSTRUMENTOS PEDAGóGIcos NA EDUcAçÃo INFANïL:
"Para além da sala de atrla"" agendada para o dia 22/3/2016 às 07h30min será õomposta pelos
membros titulares: ProF. Dra. Regina Célia Mendes Senatore (CEUNES/UFES - Orientadora),
Prof. Dr. Ailton Pereira Morila (CEUNES/UFES - Examinador ïnterno), Profa. Dra. Valdete Côcó
(CE/UFES - Examinadora Externa) e pelos membros suplentes: Profa. Dra. Sandra Mara Santana

Membro EÈeü,,gt. A+,ffiHb d4idefesa da dissertação da ;g
títUIO "LEITURA DE -"HRÏGOS CIENÏÍFTCOS: [dMA PTië

Peliçãq Batista com
título"LEITU,,'R4.DEffiÏG6çIENTÉ.Rx#s:,..'....$itmÂ.pffiMEToDo.|pGIAPAMo--..r ' :*,'.""ì;' '. !.ïiìfiF:,Y,1

DESENVOTV#$NTO DOs CONHECTMENTOS C

dia .n I Af 2.0',1..S às th00m111- seçá,,.egq Rosta pe|os m
PtÉoto" agFldada para o
:es: Profa:.éDÍa: Ana Nerv

Rocha (CEUNES/UFES - Examinadora-lnüerna) e"Pr'efa*"-Dra. Andressa Cesana (CEUNES/UFES -
Examinadora Externa). A ba-ncaú defç"p d"q dissertüão{a aluna Ozana Luzia Galvão
Baldotto com título "EDUçnçne .oo thmpO- EM MbvlrrlÈruro: DoS púlrròs-À ACÀõ
pEDAGóGICA EM Esc€+s+4wrissrnrADAs E ANos Írrnews,oÈsAa únrEüíÉ :ncúÃriÉ
(ES)" agendada para o $r-a n1O3l2ot6 às 14h00min será compoçtá'pelos membros titulares:
Prof. Dr. Ailton PéreÍiã.Morila (CEUNES/UF-ES - orientador), Prof."Di.;úir Miranda de paiva
(CEUNES/UFESi fflhinador Interno),,f-rof"--Drr"Adelar Pizettç tFaçuldpdç Vele do Cricaré -
Examinador E*er"4h) e-pçlos membrod'Éupffis profa. Dra.,,;ft-eg;;. cd[ia Mbndes senatore
(CEUNES/UFES_ -i.FIaTln_qdor:g Interna) e prtri. Dr. Daniet Muniio (racurOade váte Oo cii.áiã:

oE 
.231u412.,11',1.f_9:. ?Lu^0pq1selg.,-eomp,"o"ryF 

petos me tes: profa. bra. Ana Nery
Furlan M9nde5(CEUNES/UF-E"S *.griê ), PÍ.ófr:,, "iãir.l'4ira,nda de paiva (GËUúes/ures -
Examinadol fnterno), Profa. Dra, Leffâ Âiey Tavares (ccurues/uFEs - Examina'do,raa Externa) etrxamlnaco| *|,lerno), lr.o.ï. lJrd, LelÍa Alef'T;Qpar,.eB{eEU..liES/UfES - Examinadçra Externa) e
pelos membïos suplentes'Profa. 

"Dra 
Gilmen'é Bianco (CEÚNES/UFES - Examinadõra'Internaj e

Profa. Dra Çarla da Silvá'fi4êireles (CEUNES/UFES - Examinadora *terna). A barrce da defesa'da
dissertação do aluno Suézio de'Oliveira coiiffitÍtulo "O ensino de Filósofia na pedagogia da
Alternância; dedafios e perçe,giüas r
o dia 241312016 às 10h00minberá cc

Paiva (CEUNES/UFES - Ori&údor
o dia 241312016 às 10h00minperá comptffia peles memUffi Uffires: Prof. Dr. Jair Miranda de
Paiva (CEUNES/UFES - Oriëlltador), Prof:+'"DiÌ1. Ue-b-er Jõsé -Ae Otiveira (CEUNES/UFESPaiva (CEUNES/UFES - Oriffi.@),nrofrffillffif17a,*.Uehe,r,,JffiÉ.É e Oliveira (CEUNES/UFES
Examinador Interno)r Profa. Dra. Sandra Kretli da .@ {CE/Ú"rfS - ExaraÉìinadora Externa); e
pelos membros. 's@egrtes: 'Profa. Dra. $4erfa Alrydè Alcantra - Salin íCeUrueS/UffS
Examinadora Intét'aò"#Frofa. Dra. Damian 

"z 
Sãnc1íez (UNESCUi:diÀaOor Externo). A

írito Sant&j,.agênoãoã para

$vilú-

il/l

í

6
banca da defesa ila dissipr.tação do aiu4o Thiago Rafalski trladurc com título *Efeito
de uma interuençãó .çoFre célulãs fllieas'no conhecimento de
estudantes de licenciatu.r.4.f' ql_r-a 

t

básico" agendada para o dia 2313 stirá composta pelos membros
Pàca de Ciências no ensino

iÈ :

a51

titulares: Profa. Dra. Gilmene Éiãn'crr"(€EUftËSlÚFEs - orientadora), profa. Dra.
Sandra Mara Santanta Rocha (CEUNES/UFES - Examinadora fnterna), profa. Dra.
Érica Duarte Silva (CEUNES/U}ES - Examinadora Interna), Prof. Dr. Diemerson
Soquetto (Ifes/Campus Vila Velha Examinador Externo), e pelos membros
suplentes: ProF, Dra. Ana Nery Furlan Mendes (CEUNES/UFES - Examinadora
Interna) e Profa. Dra. Juliana Castro Monteiro (CEUNES/UFES - Examinadora
Externa) e Prof. Dr. Marcos da Cunha Teixeira (CEUNES/UFES - Examinador
Externo). A banca da defesa da dissertação da aluna Valdirene Bernadino Pires com título
"A formação de professores das séries iniciais na UFES/São Mateus e suas concepções sobre o

Rodovia BR 101 Nofte, -, $:ïï,:,.y1,',ïf:i'i?itffriïï:U:"rilj3- ES -rer.: (27) 3312-1s11 A,
sítio eretrônico; htrp://www.ceunes.ures.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
flffierrã€.* ãJrurvER$HïÁR$# t{Ëffi.Y* üS eSpfKXïS SAruYÕ

ffiepmntarwerÌ*e de *e**cmçã* e Çiênelns &"*tlmanas
Fragu'ame de F$s*ffiraduação erm ffix'tsãst* ne €da*aeçffiç 3*s*ea

ensino de Ciências" agendada para o dia 221312016 às 14h00min será composta pelos

membros titulares: Prof. Dr. Gustavo Machado Prado (CEUNES/UFES - Orientador), Profa. Dra.

Andréa Brandão Locatelli (CEUNES/UFES - Examinadora Interna), Prof. Dr. Marcos da Cunha

Teixeira (CEUNES/UFES - Examinador E*erno); e pelos membros suplentes: Profa. Dra. Karina

Carualho Mancine (CEUNES/UFES - Examinadora Interna) e Profa. Dra. Erica Duafte Silva
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(CEUNES/UFES - Examinadora Externa)*-' 5-:" Bol'sas... e mestrado CAPES-DS cedida
PRPPG; O professor Franklrn,,'eQiçu "gue solicitou a renevação das cotas e que seria

necessário decidir como a3 
"boba$' 

serÍain dstribufuaó gentre os alunos veteranos e os

ingressantes. A profa. Sandç g,rgdiiu que sessenta por cèntÓ Çqs polsas existentes ficassem

para os alunos veterãndb.e friarenta por cento ficassem para o$inSè_$5àfiì"!es. A representante

discente Marjory.diqpôs que cem por cent@ns bolsas ficassem páÍa"O6"Olu4os veteranos. Em

discussão. Em rctaçi-o a proposta da pr@&ndm Mara, aprovado por'maÍoria. Ficou acordada

a necessidade de formulação de novos crÍtérios de concessão HHÌra as bolsbs que surgirem 4.6.;;ãr;ffiãrO" ffirl"ço de novos õtÉéIi concessão H#fa as bòiês qrÌq sursirem 4.6.
Reformutagà,oaj cor**Íisão4e credg#-à_$ÇTto !e Doc#ì9;o grcif.,., rÍl61in explicou,a

necessidadg Oã.;r*fo tffiao qp comissãg"de-ctèdçnciameffi-d=é"*.q$entes que-esQá desfalcada

desde r renunbh da proia Sandra e queiltionou Fe alguéf$ $trqËva manifèEtar interesse ou

alguma indiceção. O proi. Ailton':indicou a' profa _Marcìa i Em discussão" Ep votação.

Árióuáoolpgg üanimi dadá ,#,1. Hg1qp1g_Efi aa rê!dË_q @broveitamento db créditos
em eve4tò:Juezio ae-O!i- feea,ïeitutá'd9 requerimento de. apr,@/êitpmento de

lmenü@á(llË çreqllrJs -
Vieira dgs Santos ealunos Má,rcos Marcelo t__í,S,e.. Füc*ffiy'!4*eiro Jaffiiiáglis Vieira dgs Santos e

Gabrielle de Souza Cruz @s;".O:profi,ffiou fazendo ã'-ftitura da solicitação do aluno
--- --- i- l ':::::'

Marcos que solicipU;aproveitam.fttg d. crédiH Vetr$ffiS,.n.È.q-..-{. !t*#!'"91na II lornada

ãr.Oito rpr.sèntudo pelo OiicffiË; soficitando trêg''créditos referente à apresentação de

trabalhos no N Conqresso Internaciorial de História: Culturà, Sociedade e Poder: UIG - Goiás,

na f Senrapa de nãdagogia Uo CzuNES -_CEüNES/UFES g'rlo II Seminárir*;úgional de.r-i s.'t'.na Oe È-eOagoóia Uo czuNES -,CEUNES/UFES.9'rlo II Seminárir*;Re-gional de
profissionàií-aqraucaçíó- -fts"$ Nò;ya v '.h;g-_y,,,f,,?;iq_-^, provado po,ïãg rêre;q1_oum.

Em votaçã'Q..$p'Éovado n9r q1g1ih1oa.$$4. SiicitaqWffiï;fyït".T".nbi9-"f_9,:9::fr uotaçáo. Aprovadobor unanirnidade. *.8. Soliditaçã,o d
alunos Má,rcos Marcelo IÍSo' f.ücffiy i#iro Iáffi
Gabrielle de Souza Cruz Lopes;'O prof,"iniciou fazend,

,dIIIt

d;õ;io-Ëõiã Èorïttea - uw, na r semana .**'neo.ffffi=iíao cÈurur9"+-.çFÚ,NES/UFES e no II
õãrinãrio 

-n"giúaf-ãe-,Éj,"f*únuita. Ed@toïátLanoo três cr,étlitoó,_Et seguida o prof.

apresentou a iolicitaçQo..qetaprpveitamentô.flëícréditoç''da aluna"tucÍeleny Ribeiro {ardim ngl.as

disciptinas cursadas éomç eiunleçppcial do programa: ,Hisrp;Í\í*da Çqltüra; Educação Literária:

Formação do Leitor, Tópicos fdpeciaisí"f4oWE;,O prc4..bedi seqÚência. com a solicitação de

aproueitamento de créditos da Ulseenç MagHsËVïeira.do_S Santos por trabalhos apresentados no

VIII EPEA - Encontro Pesquisa em f&õação-.*mbtentãle no V Encontro Estadual de Educação

Ambiental, totalÍzando dois crédÍtos. Em seguida o prof. apresentou a solicitação da aluna

Gabrielle de Souza Cruz Lopes por trabalhos no V Encontro Estadual de Educação Ambiental

no IV SINECT -Simpósio Nacional de Ensino e Tecnologia. Em discussão. Em votação.

por unanimidade, 4.9. Protocolado 23O68,7O378L12OL6-84 - Recurso de Processo

Seletivo - Manoel Junior Rodrigues Jadeski; O prof. leu o protocolado com a solicitação

para se tornar aluno regular do programa, orientado pelo prof. Jair abrindo_a quarta vaga ou &
ainda ser orientado pelã profa. Márcia Regina Santana Pereira ou pelo prof. Paulo Sérgio da

Silva porto, que tiveram uma vaga não preenchida, considerando o empate no resultado final, e

Centro Univercitário NoÊe do Espírito Santo
Rodovia BR 101 NoÍte, KM 60, Bairro Litorâneo, C1P29.932-540, São Mateus-ES-Tel.: (27) 3312-1511

Sítio eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
cEl{ïRo utrülÍËR$ãT'ÃRrffi ru$R.T* SS ËSpi*.ffiS SAilTffi

Departant*ctts de *du:eaç&* e friôncias F{unamnas

Prcgrarna de F$s-ffiradumçã* srn Exslst* me Sduc*çã* *émiee

que ficou como primeiro suplente do prof. Dr. Jair Miranda Paiva. O prof. Jair não demonstrou

interesse em abrir a quafta vaga e em discussão a profa Márcia Regina alegou que a linha de

pesquisa do aluno é diferente da dela e do prof. Paulo Potto, o que fere artigo 10o do edital,

sendo assim, eles não poderiam orientá-lo. Em discussão. Em votação a solicitação do aluno:

Reprovado por unanimidade. 4.1O. Protocolado 23068.7O7O96212Oil6-8O - Solicitação
de possibiiiaaae de ingresso - $=ainei Rsdrigu€s=J?,9ejisk; O prof. Franklin fez lleitura
do protocolado do candÍãato çlas6ífrcAdof-prÌÌg-sppleç,da prof. Dra. Andréa Brandão, QUê

solicita preencher uma d,as vàgas rçnidneScentes no Õrç$cpssp se{etivo com o prof. Paulo ou

ior u piofa Márcia. Em dseqsèáo, vóu verificado que a tinli'a'de çç-pq"üuua do candidato também

é distinta da dos prõrqsgr& e que a soÏcitaçãg não poderiá"$4;a]S99. Em votação a

solicitação, reprgvá4ã"tp*oi unanimÍdaoe"ÉJr. Protocolado 23MS.zôir96212o16-8O -
Soliciúçáo aO Aá;pieenchimento -@-*=me'- Kelly Grace Riç{Siqueira; o pr9f.

apresentóu o protobõtàdo da candidata qúe fid-ü como suplente da ,profâ $na Nery, e solicitaapresentóu o protqõtã{o da candidata qúe fid-ü como suplente ds ,profá;Ana Nery, e solicita

fleencfrer u uágu Ëemarrcscentq do prof. Paul'g,,F9rto, justificandoj seguir a Ïnha de p^esqu'sa do
professor. gm-ãisàussão. Fm votação a solicitlfio. Aprovadh por unanimidade 4.12. Criação
da Comissão da neüista do PPGEEBI Q pófesçpr qiÈsttonm*{ÉËe alguém e.stava'interessado

em particip#Oa comissão. A'profa Márcia"Reginá e.p'prof..$üon demonstraraú interesse,

houve airrd*jndicação'da,pro!..! ..$9p ieruirËÉfls .o. em votação. Apiovado po.r

unanimidhdl=- 4.L3: oeètàimËb ft',, pioficiência erúiì l-í4gua Estrangëiïa! o prof.

ãpË;;;ilãcis cotegiadòl'as ,iãitrr?&i. oos seguintes alúnos: Rdemício Ferreira Lima. com

nbtu O,só ëAÈidó pgia"Ú,ï.,1 c; Rìnano ry.do'Silva_'eo' '1,9tá-z,OÇemitido,pela 
$FeS; Aldressa

Ëãri. á.lo'b-rË* .:im"fiã1Ë p?50 e4gluó peta UFES, caio Ausrffio Griooletto'.r8;f:m:;
nota 6,50:ernitido pela UÉEË'Ì Ca..,rl 

"Albefto,.+*= Ue Almeidaãnior com n

ffi Ü'Ë; ruËiãr"o. Souza Leite com *rota 6,ffi àmiUdo peWtjFES; fernanda'Tesch ç9S!P
ior noru 9;76-emitido pela kl..f-t.$F;.d ESSiut laìíi nota 7,00 emitido pela UFES;

Gustavo Roó-soni Ruy com noU#ÉO eÉi'itiOe= ffiuj=ive"ffi dos Santos Santiago Augusto

com nota o,Üq er*iÌtiOo petra,,ÚfËA..l,ep qis.ç ãa", àçãõ. Aprowido'" poi unanimidade.

ï.1q. ì;õréúmÈntp ad"'ercaito Jo nô=={ 'len'uoú""t1g",.iÂ,nürade; o prof.

apresentóu aos 
''Brèse+lteS a solicitação.'@Fcente;requerendo.'" 'adroveitamento das

disciptinas cursadaê-çohofAtr.,go espetiahd'ó=programá: es!.q,!$+nÇ,enè1d.entes I, estudos

independentes II, ensïqo üe çreças biológiÉs nã edycqçãg.-'PaSì"ça"e. tópicos especiais de (
filosofia e educação. Verificou-Ëeé reqylaçidaqB da soliciüação"ìLonsultando o.regimento interno 

$
do programa com relação ao iiUrner...ggdd créditoi qúe ppdem ôer aproveitados. Em discussão.

i[ìÏ:it-Ë#;'"i$"hi;iï##lï?iiri,.}if IEstado do Espírito Santo: análise do processo de judicialização do Programa Pós-Escola" no IX \
Encontro Regional da ANPAE Sudeste e XIII Encontro Estadual ANPAE-SP, "Judicialização da

pòtíti.u eduácional: análise do processo de judicialização {a educação no Município da

berra/ES,' no vIII Encontro Estadual de Política e Adminútração da -Educação e "o direito à @
educação no Município da Serra/ES: análise do Programa Pró-Escola" no Congresso

Internácional de pedagogia Social e Simpósio de Pós-Graduação, totalizando 3 créditos. Em
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diiscnssão. Em votação. Aprovadg p9r unanimidade' 4'L6' Aprovação do calendário de

reuniÍies oroináriãsão ËpcrrB;'o prof. apresentou o.calendário para as reuniões' Houve a

amn@ da data Jas reuniões para_ alontelãrem preferivermente as segundas-feiras a paftir

das otto horas, . .uJJ ;il;Ë rioirirn.r acontecer na segunda, acontecerá na próxima sexta, a

partir das treze noãr, Ët ãirirrsão. em votação' Apiovado por unanimidade' Nada mais

travendo a tratar, encerrou-se. a-reljniáo-às'='snze- horas e trinta e quatro minutos

(11h34min; e eu,'üË n-ui*ti ôéS","qt*iOoraiõtaOa na Secretaria Unificada de

pós-G raduaçáo, lavrei..a',pçsQntb.l'Ãtâ' ïoiâanOo*áe'"gg1eçnto e setenta e oito)

rinhas e que d"üiJ:ffiã"ê=,àìn"oa conforme, seÉápefôs$ores Membros do

Colegiado assinadá-,$ .: - - i,,,,.. --*\.''-r,',/i 
u-"'.

rroi.-o_r._rr-unklj.lNoel dos *_T?:- " ^ | ^ ^, 4proF Dra. Ana Nery Furlan Mendes l+f* I\[&*F-
il;" ó;":êii;*qBianco , eì#--*Õ;*'Jc
Prof. Dr. Gustavo Mmtrado Prado , Mì^o^À* a fu,tr-
;;i: ót: ráir uiranda de Paiq 'tTYWfu

;;"i'" ór",'Uatia Alayde Alcântara.$-aliú ...'-", ,,"-.'; '- 
*'-,'- Ë'p.ãp. 
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