
Ata da reunião do colegiado do PPGEL 

 

Às 10 horas e quinze minutos do dia 12 de março de 2015, na sala A-204, na UTFPR, campus Curitiba, o 

colegiado se encontrou para a reunião da semana de planejamento. A primeira questão colocada foi o 

pedido de descredenciamento do programa por parte de Angela Fanini. Os membros do colegiado 

aceitaram unanimemente o descredenciamento da professora Angela. O professor Roberlei apresentou 

algumas informações sobre a página e o andamento da plataforma Sucupira. O professor Márcio passou 

informações gerais sobre a reunião de coordenadores do campus. O assunto principal foi a falta de padrão 

dos credenciamentos de docentes nos programas antigos, algo que, como lembrou o professor Márcio, 

destaca o PPGEL como um programa diferenciado e inovador, por conta de apresentar um regulamento e 

uma resolução com critérios claros para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 

docentes. O professor Márcio disse que a DIRPPG quer fortalecer as decisões do colegiado, em parceria 

com os departamentos. O professor Márcio apresentou recomendações da DIRPPG sobre quanto à saída 

de professores que possuam bolsas de iniciação científica e entram em licença: automaticamente, a bolsa 

é suspensa. Portanto, é preciso haver um cuidado com esse fato. O professor Márcio avisou-nos que, de 

acordo com as informações da referida reunião, é preciso se emitir portarias para diferentes comissões no 

Programa, como as de processos seletivos e de avaliação interna do programa. Márcio sugere que sejam 

todos sejam membros, ao que ninguém se opôs. Ele lembrou ainda que as decisões para emissão de 

portaria precisam ser entregues até 15 de abril. Roberlei chamou a atenção para o fato de termos um novo 

processo seletivo a partir de agosto de 2015, para entrada em 2016, para seguir o calendário anual da 

UTFPR. Depois, a entrada volta a ser anual e só no início, ou seja, só no início de 2017. Sobre o objetivo 

da DIRPPG para entrada de novos professores doutores em programas de pós, não foi visto exatamente o 

impacto disso na graduação; mas o PPGEL, em conversa constante com a chefe do DALIC tem discutido 

essas questões para que nenhum setor do Departamento ou do Programa seja prejudicado. Márcio disse, 

por fim, que a DIRPPG orientou os programas a definir regras para credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento de professores, o que o PPGEL definiu completamente na reunião anterior a esta. 

Nesse sentido, a mesma Diretoria orienta que haja uma comissão no Programa para zelar pelo 

credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes, que, conforme sugestão do 

professor Márcio, pode ser a mesma comissão de avaliação. Ninguém se opôs a esse fato. Em seguida, as 

professoras Alice e Nívea apresentaram o relatório de visita técnica que realizaram ao Programa de Pós-

Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento – PPGTPC, da UFPA, Mestrado e Doutorado. A 

professora Maira de Lourdes Rossi Remenche as acompanhou nessa visita. Lá, foram recebidas pelos 

professores Dra. Celina M. Colino Magalhães, Coordenadora do Programa, e Dr. Amauri Gouveia Jr., 

Diretor de Capacitação da PROPESP. O objetivo foi de conhecer a estrutura, funcionamento, processo de 

credenciamento de docentes, processo de seleção de alunos e outros assuntos relacionados à Pós-

Graduação. De acordo com as docentes, o programa se mostrou bastante organizado e com planejamento 

para o futuro bem definido. Eles possuem contato direto com a PROPPG daquela Instituição, a fim de 

conseguir recursos diversos para a condução do programa, têm projetos de cooperação com outras 

instituições. De acordo com as professoras, o coordenador de lá orientou que o Programa possa ter um 

número grande de docentes que possam se envolver em atividade de graduação, pós-graduação, possam 

concorrer a recursos para professores da pós, bem como ser membros da ANPOLL, entre outras questões. 

O professor Roberlei orientou os membros do colegiado, no entanto, a atentarem para o documento de 

área e o relatório de avaliação, a fim de olharmos para a realidade da área e traçar as metas para o 

PPGEL. As professoras demonstraram entusiasmo pelo modo de condução do programa visitado e 

trouxeram experiências e sugestões que certamente serão incorporadas pelo PPGEL, à medida que o 

Colegiado estude e decida por isso. Após essa apresentação, o Colegiado voltou-se à discussão do edital 

de credenciamento. Uma prévia havia sido enviada pelo professor Roberlei no dia anterior. Os 

professores aceitaram o edital, questionando questões de ordem gramatical ou de distribuição de notas no 

currículo, o que foi discutido e aceito por todos. A professora Nívea sugeriu que o edital, ao invés das três 

vagas previstas, houvesse cinco vagas, a fim de aumentar os recursos humanos do Programa. No entanto, 

o grupo pensou que esse número de 03 (três) é um bom número para a abertura, já que haverá um total de 

10 docentes com a inclusão desses novos docentes. Todos aceitaram abrir um novo edital, caso 

necessário, após o primeiro processo seletivo para alunos, já que é preciso considerar se o número de 

vagas ofertadas satisfaz o número de candidatos aptos a ingressar no Programa. Em seguida, o colegiado 

discutiu a elaboração e correção das questões do Processo Seletivo. Ficou decidido que a questão 



obrigatória será de elaborada por todos os professores em conjunto, enquanto as questões da linha de 

pesquisa serão elaboradas pelos professores das respectivas linhas. A correção será feita por critérios 

estabelecidos por todo o grupo de docentes. Finalmente, sobre a aplicação das provas, o professor Márcio 

disse que a chefe do DALIC, Rossana, sugeriu que fosse feita por um membro do Departamento que não 

fosse membro do PPGEL. O Colegiado aprovou a sugestão e, na medida das possibilidades, isso será 

feito. Antes de encerrar a reunião, o professor Roberlei sugeriu que as atas fiquem dispostas na pasta do 

Programa, o que foi aceito pelos membros. Encerrados os assuntos, a reunião foi encerrada às 12h10. Esta 

ata segue assinada por mim, Roberlei Alves Bertucci e pelos demais membros do colegiado. 
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