ATA DA 65a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
No 01 dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às treze horas, na sala 322 do
Bloco B, reuniram-se os professores: Anelice Astrid Ribetto, Inês Ferreira de Souza
Braganca, Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Lúcia Velloso Maurício, Luiz
Fernando Conde Sangenis, Mairce da Silva Araújo, Marcia Soares de Alvarenga,
Tereza Goudard, Rosimeri Dias e os representantes estudantis: Allan Rodrigues,
Rodrigo Santana e Leidiane Macambira, além do secretário Marcus Vinicius para
realizar a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em Educação da
Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A mestranda Leidiane Macambira
procedeu a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada. Pauta:- Processo
Seletivo do Mestrado: foi reafirmado o Edital elaborado pela comissão de Seleção e
aprovado pela SR2 para o Processo Seletivo de Mestrado em Educação, Processos
Formativos e Desigualdades Sociais- 2017. Foi esclarecido pela Coordenação que o
número final de Vagas disponíveis é de 22 e que a consulta teve que ser realizada por
e.mail para pode enviar o Edital dentro do prazo para SR2 (um mês antes da abertura
das inscrições). Após discussão sobre a questão da diminuição das vagas oferecidas,
o colegiado delibera como ponto de pauta para a próxima reunião a Abertura de
Cadastramento de novos Docentes ao Programa.- Sucupira: a Coordenação e o
Secretário informam que já estão trabalhando nos procedimentos para a Revisão dos
dados de 2013-2015 e para iniciar o preenchimento dos dados de 2016. Será enviada
uma ficha única –no mês de outubro- para que professores e alunos informem dados
que são necessários para este preenchimento.- Leitura de Cronograma de
Trabalho: a professora Anelice faz leitura de Cronograma de trabalho enviado para
todos os professores com discriminação da datas, atividades e responsáveis da
execução (setembro-dezembro de 2016) O Cronograma é aprovado pelo Colegiado e
Anexo 1 a esta Ata. Sugerimos data de começo do ano letivo 2017 para 6 de março e
a realização do Seminário Interno do Programa para os dia 1 e 2 de fevereiro de
2017.- Avaliação do Convênio com IFMT: este ponto é pautado com relação ao
Processo Seletivo de Mestrandos para 2017 no IFMT que vem acontecendo há três
anos. Deliberação: a Coordenação vai entrar em contato com os responsáveis por
este processo na IFMT e solicitar posição sobre o desejo de abertura do mesmo em
janeiro de 2018. Após avaliação dos processos anteriores sugerimos especial atenção
na ampla divulgação do Edital por parte do IFMT. O Programa se compromete na
colaboração desta divulgação a partir dos contatos de ex mestrandos e da Prof.
Helena Fontoura que se encontra em PROCAD na UFMT. É solicitado que a
Coordenação se informe na SR2 se somos o único programa que abre processo
seletivo por este convenio. Reunião na direção do DEPG: no dia 14 de setembro, de
10 às 12h. no auditório da Pós graduação do Instituto de Física: 3º andar, bloco F, sala
3144. Temas: - ações para combater o plágio em produções acadêmicas publicações científicas eletrônicas. As coordenadoras do Programa não poderão estar
presentes pois participam da organização do VI Seminário Vozes da Educação que
acontecerá na FFP entre 12 e 14 de setembro. A Prof. Sônia Câmara representará o
Programa.Solicitação de Aproveitamento de Estudos: os mestrandos Paulino
Ferreira Filho e Flávia Geane dos Santos solicitam Aproveitamento de Estudos. A
deliberação é a seguinte:O Colegiadoaprovou o aproveitamento da Disciplina Eletiva
Educação Ambiental (60 créditos) solicitado pelo mestrando Paulino e, o
aproveitamento da Disciplina Seminário Avançado 1- Cultura, memória e teorias em
Educação (60 créditos) solicitado pela mestranda Flávia. Sendo assim, ambos ainda
necessitam cursar duas disciplinas eletivas no nosso programa. O Colegiado aprova,
também, a solicitação apresentada pela Prof. Helena Fontoura na reunião anterior
referente à possibilidade que o mestrando Paulino cursasse a Disciplina Obrigatória do
segundo semestre de 2016 (Seminário de Pesquisa) baixo sua supervisão na UFMT.

A referida professora ministrará Seminário no Programa de Pós graduação em
Educação dessa Instituição com ementa similar a do Seminário de Pesquisa do nosso
Programa. Além disso, a professora é orientadora da pesquisa do mestrando. O
colegiado, após discussão sobre a excepcionalidade do caso, aprova a solicitação.
Convite participar do Redes: a Comissão Organizadora do VIII Seminário
Internacional Redes de Conhecimentos que se realizará em junho de 2017 solicitou
ao Colegiado a definição de Coordenador de Eixo, nomes para compor a Comissão
Cientifica e sugestão de tema e nome para uma Mesa. Após discussão das propostas
enviadas por mail pela prof. Alexandra e pela prof. Jacqueline, além de outras que
foram colocadas presencialmente, o colegiado decide:1) Nome do coordenador do
eixo: Márcia Soares Alvarenga; 2) Proposta de Tema para a Mesa Redonda: Política,
Educação e Resistência; 3) Sugestão para composição da Mesa: sugerimos duas
pessoas de fora do Brasil e duas de um estado do Brasil. CONVIDADO DE FORA DO
BRASIL: - Paula Monaco Felipe (México) ou
Karina Bidaseca (Argentina);
CONVIDADOS BRASILEIROS: - Vladimir Safatle ou Margareth Ragoe
COORDENADORA DA MESA: Jacqueline Morais. 4) Nomes para o Comitê Cientifico:
sugerimos todos os professores do nosso Mestrado. Se a comissão organizadora tem
que fazer uma escolha, que escolha aqueles que não participaram da Comissão
Cientifica do Redes anterior (2015). Vínculos Corpo Docente: A professora Inês faz a
leitura do relatório do corpo docente, destacando os nomes dos professores que
atuam em dois programas e a carga horária atribuída a cada um. É preciso revisar os
seguintes dados da Plataforma Sucupira: passar a carga horária do professor
Gaudêncio Frigotto e da professora Sônia Câmara de 40h para 20h já que atuam em
dois PPGEs.Bancas: o Colegiado aprova a Banca de Defesa de Mestrado de Dayana
Francisco Leopoldo que se realizará no dia 12 de setembro de 2016 as 13:30 h. A
banca se compõe dos seguintesprofessores: Renato Emerson dos Santos
(Orientador)Maria Tereza Goudard Tavares e Paulo Alentejano (DGEO/FFP/UERJ) e
Leonardo Carneiro (UFJF). Leitura do Relatório de Pesquisa de Pós Doutorado do
Prof. Luiz Ferando Conde Sangenis. O professor realiza leitura pública de relatório
do Projeto de Pesquisa de estágio de Pós Doutorado intitulado “A cor da perfeição:
educação popular e novos sentidos da devoção franciscana no Brasil Colonial (17001750)” realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da FE-Unicamp junto
ao Departamento de Filosofia e História da Educação (Defhe) e ao Grupo Nacional de
Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (Histedbr) que se
propôs a investigar a ação dos franciscanos na disseminação da devoção aos Santos
Benedito, negro, e Gonçalo Garcia, pardo, na primeira metade do século XVIII
destacando, em especial, as produções historiográficas dos frades Antônio de Santa
Maria Jaboatão e Apolinário da Conceição. A supervisão esteve a cargo do Prof. Dr.
Demerval Saviani. Participação da Coordenação na reunião do Forpred:A
professora Inês faz apresentação do relatório da reunião do Fórum de Coordenadores
(FORPRED), realizada nos dias 10 e 11 de julho, destacando, especialmente, a
preocupação dos coordenadores com o fato de não termos ainda aprovado documento
de área que será a base do processo de avaliação do quadriênio.Comissões:Finanças: a professora Tereza propõerealizar uma consulta à Direção para termos um
maior esclarecimento sobre recursos que não foram ressarcidos. A Prof. Márcia
Alvarenga informa que ainda não foi depositada nova parcela do Edital “Estudos sobre
impactos educacionais do Programa de Pós-Graduação- mestrado em Educação,
Processos Formativos e Desigualdades Sociais” e que com o recurso disponível foram
pagas duas diárias de $R130,00 para seis alunos do Mestrado que apresentaram
trabalhos na Reunião de Anped Sudeste em julho de 2016 e o valor da remessa de
livros para CAPES no valor de $R357,50. - Bolsas: se propõe que este ponto seja
Ponto de Pauta para a reunião de outubro. Nesse sentido é importante que a
Comissão de Bolsas socialize o documento que regulamenta o outorgamento de
bolsas aos mestrandos de nosso programa, que realize uma consulta sobre os
requisitos para o acesso à bolsas de Demanda Social da CAPES. A coordenação, por

sua parte, realizará uma consulta a SR2 sobre os critérios para a distribuição de
bolsas aos programas com mesma pontuação. A professora Anelice informa que será
enviado um mail para bolsistas e orientadores de bolsistas lembrando a importância de
marcar datas de defesa até o mês de fevereiro de 2017.- Revista: a professora
Rosimeri da os seguintes informes sobre a Revista Artes de Educar: sobre o número
especial do Vozes, de n.2, v. 2 de 2016, que será lançado na semana do Seminário do
Vozes, conta com a organização da prof. Lucia Velloso. O dossiê sob a
responsabilidade da UERJ de 2017 terá como temática gênero. Em 2017, indica sua
saída da função de editora da RIAE. Informes: a prof. Rosimeri informa que no mês
de novembro se realizará o VIII Encontro sobre Conversas e Formação inventiva junto
com o III Seminário do Pibid e solicita apoio do Mestrado. Sem mais, esta ata foi
produzida pelas professoras Anelice Ribetto e Inês Bragança e o secretário Marcus
Vinicius.
ANEXOS.
Anexo 1. PROPOSTA DE CALENDÁRIO: agosto de 2016 a dezembro de 2016- MESTRADO EM EDUCAÇÃO, PROCESSOS FORMATIVOS E
DESIGUALDADES SOCIAIS.
MES
AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DATA
22 de agosto
31 de agosto

ATIVIDADE
Inicio 1.2016
Reunião ordinária de Colegiado

TAREFAS/responsáveis

1 a 30 de setembro

Atualização Sucupira

- Preencher juntamente com a Secretaria os dados referentes à
Plataforma Sucupira. (Revisão 2013-2015) (coordenação)

12, 13 e 14 de setembro

- apoio do Mestrado

27 de setembro
28 de setembro
1 a 30 de outubro

IV Seminário Internacional Vozes
da Educação
Começo Inscrições Mestrado
Reunião ordinária de Colegiado
Atualização Sucupira

10 e 13 de outubro
14 de outubro
17 de outubro
26 de outubro

Inscrição Disciplinas 2.2016
Final 1.2016
Inicio 2.2016
Reunião ordinária de Colegiado

- Comunicar e realizar inscrição na Secretaria (Secretario)

27 de outubro
1 a 30 de novembro

Finalização Inscrições Mestrado
Atualização Sucupira

1 a 15 de novembro
Data: 04 de novembro de
2016; Horário: a partir das
14 horas
Data: 07 de novembro de
2016;
Horário: das
09:00 às 15:00 horas

Enviar horário ao DEDU
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS

- Organizar e montar horário (coordenação)
- Trabalho da Comissão e Secretaria (com acompanhamento da
Coordenação)

PERÍODO PARA RECURSO
SOBRE HOMOLOGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES

- Trabalho da Comissão e Secretaria (com acompanhamento da
Coordenação)

Data: 08 de novembro de
2016;
Horário: a partir
das 16 horas

RESULTADO DO RECURSO
SOBRE HOMOLOGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES

- Secretaria: publicar no site e no mural

Data: 11 de novembro de
2016; Horário: 9 horas
16 de novembro a 23 de
novembro (pela manha)
23 de novembro (pela
tarde)

PROVA ESCRITA

- Trabalho da Comissão e Secretaria (com acompanhamento da
Coordenação)
- Secretaria, Comissão, Coordenação e todo o corpo docente.

- Secretaria: terça e quinta (9 a 16)
- Preencher juntamente com a Secretaria os dados referentes à
Plataforma Sucupira (Dados 2016)(coordenação)

- Solicitar Disponibilidade docente para Coordenar a montagem
anual do horário (devemos enviar ao DEDU nosso horário 1.2017
em novembro pra montagem do horário 2.2016 do Departamento)
(todos)

- Preencher juntamente com a Secretaria os dados referentes à
Plataforma Sucupira (Dados 2016) (coordenação)

Reunião pra homologação do
resultado de provas escritas, ver os
projetos e montar quadro de
entrevistas.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
DA PROVA ESCRITA E
HORÁRIOS DA APRESENTAÇÃO
DO PRÉ-PROJETO
ARGUIÇÃO DO PRÉ PROJETO

- Secretaria, Comissão, Coordenação e todo o corpo docente.

30 de novembro

Reunião pra homologar resultado
de entrevistas.

- Secretaria, Comissão, Coordenação e todo o corpo docente.

1 a 22 de dezembro

Atualização Sucupira

- Preencher juntamente com a Secretaria os dados referentes à
Plataforma Sucupira (Dados 2016)(coordenação)

Data: 02 de dezembro de
2016; Horário: 14 horas

DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS DA ARGUIÇÃO DO

- Secretaria: publicar no site e no mural

Data: 25 de novembro de
2016; Horário: a partir de
10 horas
Data: 28, 29 e 30 de
novembro
de
2016
(manha); Horário: das 9
às 17 horas

DEZEMBRO

Correção de provas escritas

- Aprovar o Edital para o Processo Seletivo de Mestrado
(comissão)
- Avaliar convenio IFMT (colegiado)
- Definir Data de Seminário (comissão e secretaria)

- Secretaria: publicar no site e no mural

- Secretaria, Comissão, Coordenação e todo o corpo docente.

Data: 09 de dezembro de
2016; Horário: das 10 às
12 horas

PRÉ-PROJETO
PROVA DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA

- Organização: Comissão e Secretaria (com acompanhamento da
Coordenação)

Data: 09 de dezembro de
2016; Horário: das 13 às
16 horas

CORREÇÃO PROVA DE LINGUA

- Professores disponíveis:
ESPANHOL: Anelice
INGLES:

Data: 09 de dezembro de
2016; Horário: a partir de
14:00 horas

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
DA ANÁLISE DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA (COTISTAS)
PERÍODO PARA RECURSO
SOBRE O RESULTADO DA
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA (COTISTAS)

- Secretaria: publicar no site e no mural

Data: 14 de dezembro de
2016; Horário: a partir de
14 horas

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
FINAL

- Secretaria: publicar no site e no mural

14 de dezembro

Reunião Ordinária de Colegiado

Data: 15 e 16 de
dezembro
de
2016;
Horário: das 09:00 às
16:00 horas

PERÍODO PARA RECURSO
SOBRE O RESULTADO FINAL

- Informar reuniões (janeiro a maio 2017)
- Ver Seminário Interno (comissões)
- Secretaria

22/12 a 17/01/2017

Recesso

Data: 12 e 13 de
dezembro
de
2016;
Horário: das 09:00 às
16:00 horas

- Secretaria

