
/

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM VÍDEO-CONFERÊNCIA DE PRIMEIRO DE ABRIL DE DOIS MIL E
VINTE DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA DE ENSINO

 

No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, a par�r das dez horas, por vídeo-
conferência(h�ps://meet.jit.si),  do Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e Prá�ca de Ensino, situado
este à Rua Rockfeller, cinquenta e sete, Campus Rebouças, Curi�ba, Paraná, sob a presidência do professor Ricardo
Antunes de Sá, Coordenador, com a presença do secretário Aluisio Francisco Cesar Junior, reuniram-se os membros
de Colegiado: As professoras E�ène Guérios, Ká�a Maria Kasper, Nuria Pons Vilardell Camas e Cláudia Madruga
Cunha; os representantes discentes Hanny Paola Domingues, David Reges Rangel, Marcelo Vergilio Ferreira e Flávia
Regina de Oliveira Nazar. Foi jus�ficada a ausência da professora Adriana Vaz. Seguem deliberações acerca dos itens
apreciados: 3. Homologação de ato Ad Referendum: Edital 03 de 18 de março de 2020 que suspende por 14 dias a
par�r de 16 de março de 2020 o Calendário Acadêmico na sua forma proposta pelo Edital 18/2019
PPGE:TPEn. DELIBERAÇÃO: Aprovado. A coordenação publicará edital, conforme deliberação do Colegiado, no
qual suspende o calendário acadêmico do PPGETPEn até o retorno das a�vidades acadêmicas definidas pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Houve um debate sobre este item de pauta. O Colegiado
recomenda que: a) A par�r das orientações provenientes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPPG) e do Setor de
Educação em relação à pandemia do CORONAVIRUS, as orientações das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no
âmbito do PPGETPen pelos/as nossos/as mestrandos/as (2018 e 2019) não sofram descon�nuidade. Recomenda-se
que as a�vidades de orientação se deem de forma remota u�lizando dos recursos tecnológicos digitais (e-mails,
chats, videoconferência etc.). b) Neste período de quarentena as bancas de qualificação e/ou defesa possam ser
realizadas por meio de videoconferência (comunicação síncrona), sendo que os membros da banca encaminhem seus
pareceres à presidência para serem anexados à ata da sessão (qualificação e/ou defesa). Em caso de
impossibilidade, recomendamos que adiem até que retornemos às a�vidades presenciais. c) Nosso 1º semestre de
2020 não iniciou, portanto, não há nenhuma a�vidade didá�co-pedagógica prevista a ser realizada neste período de
quarenta (presencial ou remota). Sem mais para o momento, eu, Ricardo Antunes de Sá, lavrei a presente ata que irá
assinada por mim e pelos demais membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e
Prá�ca de Ensino.

 

 

 

Curi�ba, 03 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ANTUNES DE SA, COORDENADOR DO
PROGRAMA DE PG EM EDUCACAO: TEORIA E PRATICA DE ENSINO - MESTRADO
PROFISSIONAL, em 03/04/2020, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2617674 e o código CRC
E718F98C.
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