
Ata da sétima (7ª) reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 1 

Ciências, Matemática e Tecnologias do Centro de Ciências Tecnológicas (CPPGECMT).  Ao 2 

primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quinze, as  quatorze horas, reuniram-se na sala 3 

B-04 do Centro de Ciências Tecnológicas, ordinariamente os membros do Colegiado do 4 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias, conforme 5 

convocação da Presidente do Colegiado, professora Ivani Teresinha Lawall. Estiveram 6 

presentes os professores: Maria da Graça Moraes Braga Martin, Rogério Aguiar, Tatiana 7 

Comiotto, Isabela Gasparini, a representante discente Sandra Maria Pepes do Vale e a 8 

representante técnico-administrativo Luciana Silva Destri Perozin. A Presidente 9 

cumprimentou os presentes,  deu posse a representante dos alunos, Sandra Maria Pepes do 10 

Vale e informou seu suplente, Mario Heleno Calegari  e em seguida declarou aberta a sessão 11 

iniciando os trabalhos conforme a ordem da pauta.  1)Aprovação da Ata da 5ª e 6ª reunião 12 

do CPPGECMT.  Verificada a existência de quórum, a presidente iniciou leitura da ata da 5ª 13 

reunião. Não havendo discussão a presidente coloca em votação: aprovada por unanimidade. 14 

A Presidente iniciou leitura da ata da 6ª reunião que não foi aprovada porque o parecer da 15 

disciplina Epistemologia do Ensino de Ciências e Matemática precisa incluir a informação da 16 

avaliação anterior que baixou em diligência. 2)Expedientes:  justificado a ausência da 17 

professora Regina Helena Munhoz e do professor Luiz Clement . 3)Ordem do Dia: 3.1) 18 

Plano de Ensino Epistemologia do Ensino de Ciências e Matemática,  interessado: 19 
Kariston Pereira, relator: Regina Helena Munhoz. Verificada a existência de quórum, a 20 

presidente iniciou leitura do parecer do relator. Em discussão a presidente coloca em votação: 21 

não foi aprovada porque falta inserir no parecer do relator a informação: baixou em diligência 22 

na primeira análise.  3.2)  Inclusão do periódico BoEM no site do PPGECMT, 23 

interessado: Valdir Damázio Júnior, relator: Tatiana Comiotto. A Relatora  24 

concorda com a solicitação de inclusão do periódico BoEM como atividade do PPGECMT. 25 

Em discussão a presidente coloca em votação: aprovado por unanimidade a inclusão do 26 

periódico BoEM como atividade do PPGECMT 3.3)Resolução 001/2015 mantém em vigor 27 

dispositivos e normas do PPGECMT-UDESC compatíveis com o Regimento Geral da Pós-28 

Graduação da UDESC, interessado: CPPGECMT, relator: Ivani T. Lawall. A Relatora 29 

concorda com a  solicitação. Em discussão a presidente coloca em votação: aprovado por 30 

unanimidade. 3.4) Resolução 002/2015 dispõe sobre exame de proficiência em língua 31 

estrangeira, interessado: CPPGECMT, relator: Ivani T. Lawall. Em discussão a presidente 32 

coloca em votação: aprovado por unanimidade. 3.5)Orçamento das provas de proficiência, 33 

interessado: CPPGECMT, relator: Ivani T. Lawall. O Relator informou que as instituições 34 

credenciadas, UFSC e UNIVILLE irão cobrar a taxa de R$70,00 (setenta reais) para 35 

realização das provas de proficiência em língua estrangeira. Em discussão a presidente coloca 36 

em votação: aprovado por unanimidade. 3.6) Resolução que dispões sobre credenciamento, 37 

recredenciamento e descredenciamento de professores, interessado: CPPGECMT, 38 

relator: Ivani T. Lawall. Em discussão: A proposta será encaminhada  pela comissão formada 39 

pelos professores: Ivani T. Lawall, Isabela Gasparini e Luiz Clement e encaminhada para 40 

discussão e aprovação em próxima reunião. 3.7)Inclusão de pauta: Validação das 41 

disciplinas.  Em discussão, a professora Tatiana Comiotto fará uma proposta e será analisada 42 

na próxima reunião. 4) Comunicações Pessoais.  Nada mais havendo a tratar, deu-se por 43 

encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Silva Destri Perozin, secretária “ad hoc” lavrei a 44 

presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. 45 

Ivani Teresinha Lawall     ______________________________________________________                         46 

Tatiana Comiotto ____________________________________________________________                                      47 

Isabela Gasparini ____________________________________________________________  48 

Maria da Graça Moraes Braga Martin ____________________________________________                                             49 

Rogério Aguiar  _____________________________________________________________                                50 

Sandra Maria Pepes do Vale __________________________________________________                       51 

Luciana Silva Destri Perozin ___________________________________________________ 52 
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