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1 Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pós-Graduação de
2 Ensino em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Tocantins – UFT,
3
06 de junho de 2018.
4
5Às nove horas do dia seis de junho do ano de dois mil e dezoito na sala da
6Abraz na sede da UMA, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Câmpus
7de Palmas, deu-se início à reunião ordinária do Colegiado, presidida pelo
8professor Lauro com a presença dos seguintes membros do colegiado: Ana
9Kleiber Pessoa Borges, Carlos Mendes Rosa, Erika da Silva Maciel,

Luiz

10Sinesio Silva Neto, Ruhena Kelber Abrao Ferreira e Valdirene Cassia Da Silva.
11Inicialmente foi apresentado os informes, o professor Lauro explicou que a
12pasta dos fluxos dos processos está disponível no site. Destacou a
13necessidade de ter lista de frequência nas reuniões, devido as exigências do
14Regimento do programa como forma de avaliação docente que prevê o mínimo
15de 50% de frequência. Explicou a importância dos planos de estudos dos
16alunos e o papel do orientador conforme previsto no Regimento. Lembrou que
17todas as movimentações do processo de formação do orientando precisam do
18acordo formal do orientador. Para próxima matrícula os estudantes deverão
19apresentar o Plano de estudos e os documentos complemetares para formar a
20pasta de cada estudante na secretaria. Chamou atenção para a questão dos
21projetos de pesquisa dos membros do Colegiado estarem de acordo com as
22linhas de pesquisa do programa. Informou que teve na Sucupira tem uma linha
23do programa que está inativa que é a Filosofia da ciência. Professor Kelber
24destacou que essa linha é obrigatória nos programas de ensino em ciência e
25que temos professores no curso que tem aderência a linha. Dando
26continuidade aos informes Prof. Lauro disse que houve uma reunião da
27Propesq com os coordenadores dos Programas na semana passada que não
28participou porque não foi comunicado, mas foi buscar maiores informações e
29que a Pró reitoria tem uma proposta de acompanhamento e avaliação dos
30cursos, que essa proposta deve ser apresentada nos próximos dias. Explicou
31de forma genérica que essa proposta será por adesão dos Programas.
32Chamou atenção do Colegiado para a necessidade para a revisão das ementas
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33das disciplinas do curso e convidou que cada professor faça uma proposta de
34ementa antes de oferta-la no próximo semestre. A Professora Érika fez
35algumas considerações sobre a disciplina de metodologia e manifestou
36contraria ao novo modelo de qualificação. O Prof. Neto explanou sobre a
37questão da qualificação e porque foi aprovado no Regimento. O Prof. Lauro
38explicou sobre a questão dos diários e que o Secretario Gilberto já entrou em
39contato com a Propesq e agora está habilitado a resolver essas demandas,
40destacou que deposita uma grande esperança na resolução destes problemas
41agora. Após a leitura da pauta foi colocada em discussão, o Prof. Lauro
42encaminhou a seguinte proposta de pauta para aprovação: 1- Calendário
432018.2.

2- Qualificação dos Mestrandos após a aprovação do colegiado. 3-

44Exame de Proficiência e a pauta foi aprovada. 1- Calendário 2018.2. O Prof.
45Lauro explicou que iremos trabalhar com as datas prevendo datas para o
46segundo semestre. Anterior a apresentação do calendário explicou que
47consultou a Propesq e que os Programas têm autonomia para definição dos
48créditos. O calendário de 2018/2 foi apresentado pelo Prof. Neto, foi feita a
49discussão e a aprovado na sequência. Ficou como encaminhamento que após
50formatação será divulgado a todos do Programa por e-mail. 2- Qualificação
51dos Mestrandos após a aprovação do colegiado. O Prof. Lauro apresentou
52duas propostas, primeira manter a qualificação conforme o rito anterior e a
53segunda proposta é a realização de um seminário de extensão aberto ao
54público, com as Atas individuais, nessa proposta caso os alunos não estejam
55aptos será aberto novo período para qualificação. O Prof Carlos disse ser
56contrário a segunda proposta devido a dificuldade de compatibilizar as agendas
57dos avaliadores. O Prof. Kelber destacou as dificuldades de se fazer o
58seminário. As propostas foram colocadas em votação e a primeira proposta foi
59aprovada. Ficou estabelecido que para as turmas 2016/2. 2017/1, 2017/2 as
60qualificações serão de acordo com rito tradicional. 3- Exame de Proficiência61o Prof Lauro apresentou a questão do exame de suficiência e de como surgiu
62essa

questão,

apresentou

uma

proposta

do

Colegiado

assumir

a

63responsabilidade e declarar os alunos que ingressaram por meio dos
64processos seletivos de 2016 e 2017 SUFICIENTE em língua estrangeira
65considerando que a prova que eles submeteram para o ingresso foi toda em
66inglês e que o Colegiado nada fez para que a questão fosse esclarecida até
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67então. Informou ainda que consultara a Diretoria de Pós-graduação e que ela
68manifestou a favor dessa solução. O Prof Kelber sugeriu que os mestrandos
69sejam convidados a fazer um exame de proficiência de forma extemporânea. O
70prof. Lauro convidou-o a fazer a prova, caso o colegiado aprove essa solução,
71ele se manifestou contrário. A Profa Érika destacou sua preocupação de
72pensarmos dos problemas para frente, e sugeriu deliberar enquanto Colegiado
73que a prova de língua inglesa deve ser elaborada por instituições ou
74professores juramentados.

O Prof. Lauro se disponibilizou a fazer um

75Memorando a Propesq solicitando a manifestação de acordo formal a proposta
76da seguinte proposta: o Colegiado aceita como exame de suficiência a prova
77de língua inglesa realizada no edital de ingresso. Caso a Propesq sinalizar
78ilegalidade, será tomado outras providências. A proposta foi aprovada pelo
79Colegiado. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e dez minutos o Prof.
80Lauro, deu por encerrada a presente reunião, sendo a ata assinada por mim
81Prof. Luiz Sinésio Neto, que secretariei a reunião e pelo Prof. José Lauro
82Martins, que a presidiu.

_____________________________
Luiz Sinésio S. Neto
83 ATA APROVADA EM 04/07/2018

_____________________
José Lauro Martins

