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ATA DE REUNIÃO 

ATIVIDADE: Reunião de alinhamento para contratação do Curso de Especialização em 

Práticas Pedagógicas da UFOP 

DATA: 26 de novembro de 2019 HORÁRIO: 09h30 – 12h15 

LOCAL: Fundação Gorceix – Ouro Preto  

PARTICIPANTES: Marco Pedrosa – Fundação Gorceix, Márcia Ambrósio – UFOP, 

Andréa Gomes de Lacerda – Prefeitura Municipal de Rio Doce, Rita Alice de Carvalho 

Lopes – Prefeitura Municipal de Rio Doce, Sandro Rodrigues Ribeiro – Fundação Renova, 

Arianna Emperatriz Calderón de Duarte – Fundação Renova, Helena Lima – PROGEN, 

Laísla Lima – PROGEN, Amanda Marcatti – TESA e Fernanda Oliveira – TESA.  

 

ASSUNTO 

Marco Pedrosa inicia a reunião agradecendo a presença de todos e solicita a 

apresentação dos participantes. Em seguida, Amanda Marcatti apresenta a proposta de 

organização da reunião. O primeiro ponto de pauta refere-se a apresentação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do Curso de Especialização em Práticas Pedagógicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O Segundo ponto de pauta refere-se aos 

caminhos internos que as instituições (Fundação Gorceix, Fundação Renova e UFOP) 

devem percorrer para viabilizar a contratação do Curso. O terceiro e último ponto de pauta 

refere-se ao cronograma de execução das atividades. 

A Professora Dra. Márcia Ambrósio inicia o primeiro ponto de pauta apresentando o PPP 

do Curso de Especialização. Dentre as informações apresentadas destacam-se os 

módulos, carga horária, público alvo e corpo docente. Informa que todos os professores 

são pós-doutores, sendo que a maioria realizaram o pós-doutorado no exterior. 

Conciliando teoria e prática, o Curso tem como um dos principais objetivos o 

desenvolvimento das práticas docentes. No início de cada disciplina deverá existir uma 

aula presencial. A duração dos encontros presenciais são de 8h, divididos em aulas 

coletivas e seminários. Os seminários serão organizados em três encontros, sendo eles: 

abertura, conclusão das disciplinas (após um ano) e seminário de apresentação do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A Professora sugere realizar a aula inaugural na 
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UFOP, em Ouro Preto, e a abertura da primeira disciplina em Rio Doce. Nessa abertura 

poderão ser convidados o Prefeito e a Secretária de Educação.  

Marco Pedrosa esclarece que além das aulas presenciais, haverá tutores em Rio Doce 

para dar suporte aos cursistas. A Professora Márcia Ambrósio esclarece também que 

técnicos de informáticas irão a Rio Doce 15 dias antes do início das aulas para apresentar 

o sistema moodle.  

Contrapartida do Município de Rio Doce: disponibilizar computador, internet e biblioteca.  

Normas do curso: os cursistas não podem ser reprovados em nenhuma disciplina. Taxa 

mínima para ser aprovado em cada disciplina – 60%.  

A Professora Márcia Ambrósio apresenta as linhas de pesquisa que os alunos poderão 

escolher. Sobre os TCCs, esclarece que a UFOP possui vários formatos como: artigo, 

monografia, produção de áudio e relato de experiência. Ao final, será publicado um livro 

com o resultado dos trabalhos.  

Sobre a seleção, a Professora Márcia Ambrósio esclarece que apresentará para o 

colegiado a proposta de não abrir seleção. Ao invés da seleção tradicional, os candidatos 

deverão apresentar um memorial. Além do memorial, os candidatos poderão também 

assinar uma carta de compromisso se responsabilizando pela conclusão do Curso. Um 

cadastro de reserva poderá ser aberto.  

A Professora Márcia Ambrósio explica como realiza o acompanhamento dos alunos 

ausentes. Além de abrir um cadastro de reserva no caso de desistências, há um 

acompanhamento individual no caso de ausências. Explica que esse acompanhamento 

diminui a taxa de evasão.  

A Professora finaliza a apresentação do PPP explicando como funciona a apresentação 

do TCC. Cada professor orienta até 5 alunos, recebendo uma bolsa durante 6 meses. 

Sobre as defesas dos TCCs, a proposta é que elas ocorram na UFOP.  

O segundo ponto de pauta refere-se ao processo de contratação. Sandro Ribeiro 

esclarece que um Plano de Trabalho deverá ser elaborado para ser aprovado pelo 

Conselho Curador da Fundação Renova. Esse documento deve conter o conteúdo 

metodológico e comercial.  
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A prestação de conta deverá ser realizada pela Fundação Gorceix trimestralmente.  

Procedimentos UFOP: 

 Departamento de Educação e Tecnologia – 02/12/2019; 

 Conselho Departamental – 02/12/2019; 

 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP); 

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) – 19/12/2019. 

Sendo aprovado pelo CEPE, a realização do curso terá o aval da Universidade. 

A Fundação Gorceix será a interveniente. 

Sandro solicita que a Fundação Gorceix encaminhe para a Consultoria TESA o escopo do 

projeto, ocultando o valor financeiro. A TESA deverá elaborar uma análise do conteúdo 

para a Fundação Renova.  

Arianna esclarece os passos internos da Fundação Renova. Explica que a Fundação 

realiza uma pesquisa de mercado como referência para aprovar os pagamentos. Sobre o 

pagamento das bolsas, apresenta como referência o CNPQ e a FAPEMIG.  

Marco Pedrosa apresenta detalhadamente a tabela da proposta comercial. Passa por 

todos os itens como: pagamento do corpo técnico, equipe de apoio e infraestrutura. 

Arianna solicita que a Fundação Gorceix especifique os itens transporte e alimentação. 

Sugere também incluir os nomes dos restaurantes. 

Solicita que a Fundação Gorceix detalhe melhor alguns itens como “Evento de abertura 

de projeto”, “material de curso”, “Infraestrutura”. 

Arianna esclarece que a parceria estabelecida será um “Acordo de Cooperação Técnica 

e Financeira”, uma vez que o contrato ocorrerá entre fundações privadas.  

Sobre a prestação de contas, Arianna esclarece que a Fundação Renova não solicita três 

orçamentos, mas exige nota fiscal ou cupom fiscal. Recibos simples não serão aceitos. 

Ressalta que, apesar da Fundação Renova não exigir a apresentação de três orçamentos, 

recomenda-se a sua realização.   
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A Fundação Renova solicitará para a Fundação Gorceix uma série de documentos como 

Estatuto, ata da reunião da diretoria, dentre outros. Marco esclarece que para isso precisa 

de um ofício da Fundação renova oficializando o início dos trâmites para a parceria.  

O último ponto de pauta refere-se ao cronograma para início do Curso. 

Prazo para UFOP aprovar a parceria: Dezembro de 2019 (indicativo) 

Prazo para a Fundação Renova aprovar o projeto: Maio de 2020 (indicativo) 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 Encaminhar uma cópia do PPP para os participantes da reunião – Professora Dra. 

Márcia Ambrósio (UFOP); 

 Encaminhar o valor final da contratação indicando de forma clara o que compõe 

cada item para balizamento do preço – Marco Pedrosa (Fundação Gorceix) – 

Prazo: 29 de novembro de 2019; 

 Encaminhar o documento “Regras para celebração de parcerias” – Arianna 

(Fundação Renova); 

 Encaminhar documento para a Fundação Gorceix e UFOP oficializando o início 

dos trâmites para a parceria – Sandro Ribeiro (Fundação Renova); 

 Após conclusão da ação anterior, encaminhar documentação necessária para 

Termo de Abertura de Projeto na Fundação Renova – Marco Pedrosa (Fundação 

Gorceix) 

 Agendar reunião entre a Consultoria TESA, Prefeitura Municipal de Rio Doce e 

UFOP para alinhar a execução do Curso de Especialização – Consultoria TESA.  

 

 

De acordo com as definições realizadas na reunião, os presentes, de acordo com a lista de 

presença anexa, assinam a presente ata para que surta os efeitos relativos às resoluções 

adotadas. 


