ATA DA 64a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Aos 3 dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta
minutos, na sala 137 do Bloco A, reuniram-se os professores: Alexandra Garcia
Ferreira Lima, Anelice Astrid Ribetto, Helena Amaral da Fontoura, Inês Ferreira de
Souza Braganca, Lúcia Velloso Maurício, Luiz Fernando Conde Sangenis, Regina
de Fátima de Jesus, o secretário Marcus e os representantes estudantis Allan
Rodrigues, Rodrigo de Jesus Santana e Robson Souza para a reunião ordinária do
Colegiado do Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de Formação de
Professores da UERJ. Importante ressalta que a reunião não teve caráter
deliberativo pois não atingimos quorum suficiente.A Prof. Alexandra Garcia procedeu
a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada. Foram discutidos os seguintes
pontos de pauta: 1) Discussão do panorama geral da greve e desdobramentos
em relação ao Programa. Após significativa discussão sobre o difícil contexto que
vivemos na Universidade e respeitando a decisão da Asembleia Docente, sugerimos
o retorno das atividades acadêmicas do Mestrado a partir de 22 de agosto. Depois
de vários posicionamentos e debates o coletivo presente sugere:
- 1.2016: de 23 de agosto a 14 de outubro (totalizando aproximadamente 08
encontros, incluindo a participação intensiva na programação do VI Seminário Vozes
como evento formativo do mestrado: os professores organizarão uma proposta junto
aos alunos considerando as atividades de greve desenvolvidas como parte da
proposta da disciplina) e - 2.2016: de 17 de outubro a 3 de fevereiro (totalizando
aproximadamente 14 encontros com o Seminário do Mestrado fechando nossos
trabalhos). Será respeitado o recesso de 22 de dezembro até 17 de janeiro. 2)
Envio dos livros pra CAPES: a prof. Inês relata que logo após conferir no Sucupira
a produção docente de 2013 e 2014, a coordenação enviou mail para os professores
e a maioria de eles enviaram todos os livros cadastrados que serão encaminhados
pra CAPES no dia 4 de agosto de 2016. Os gastos de correio serão cobertos com
recursos do Edital “Estudos sobre impactos educacionais do Programa de PósGraduação- mestrado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades
Sociais”.3)Calendário de Reuniões do Colegiado, do processo seletivo da FFP e
do Convenio com IFMT: a prof. Anelice sugere as datas para as próximas reuniões
ordinárias de mestrado: 31 de agosto; 28 de setembro; 26 de outubro; 23 de
novembro; 14 de dezembro; 26 de janeiro 2017 e 16 de fevereiro 2017. As datas
foram enviadas para a totalidade do colegiado por e.mail. Com relação ao processo
seletivo para Mestrado 2017 na FFP se inicia uma discussão sobre o modo de
funcionamento do mesmo sabendo que os técnicos- administrativos ainda estão em
greve e que, a participação de nosso secretário é fundamental neste processo. A
proposta sugerida pela Coordenação e a Comissão de Seleção é que a inscrição
para tal processo aconteça entre 27 de setembro e 24 de outubro de 2016, e os
outras etapas entre 4 de novembro e 13 de dezembro de 2016. Após discussões
chegamos à seguinte proposta: a Comissão de Seleção (professores Luiz, Regina e
Jacqueline) junto ao Secretário trabalharão até a próxima reunião de colegiado na
montagem dos editais e no envio pra serem avaliados pelo departamento jurídico da
UERJ. A Coordenação enviará nota à Secretaria da Pós pra conferir de que forma
podemos organizar (juntos) o processo caso a greve dos técnicos continue. 4)
Comissões: - Comissão de Finanças: a prof. Tereza remarca a necessidade de que
a Secretaria junto à Coordenação acione o CEPUERJ, solicitando recursos para
material (tinta pra impressora, folhas, etc),passagem e estadia gastos pela prof. Inês
Bragança para participar da reunião do FORPRED e diárias solicitadas pelos alunos
para participar em eventos. Se, ainda assim, isso não é possível, a prof. Tereza
sugere que a prof. Inês seja ressarcida com recursos do Edital “Estudos sobre
impactos educacionais do Programa de Pós-Graduação- mestrado em Educação,

Processos Formativos e Desigualdades Sociais”. 5) Agendamento de Bancas:a
professora Eveline Algebaile envia um mail para agendamento da Defesa de Edmir
Soares de Sena para o dia 30 de agosto de 2016, às 14 horas, na FFP. A Banca
será constituída por: Eveline BertinoAlgebaile (Orientadora) Profª. Drª. Gláucia
Campos Guimarães – FFP/UERJ e Prof. Dr. Wilquerson Felizardo Sandes Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. A Coordenação informa que a
única banca que está pendente de ser marcada é a da mestranda Dayana Leopoldo
e que seu orientador Renato Emerson será contatado para marcar a defesa antes
de 15 de setembro de 2016.Os seguintes pontos de pauta serão considerados na
próxima reunião de Colegiado: vínculos do corpo docente com o programa,
resolução CONEP, relatório da participação da Coordenação no FORPED em julho
de 2016.Sem mais a tratar os trabalhos forma encerrados e a Ata foi redigida
pelasprofessora AneliceRibetto e Inês Bragança.

