ATA DA ............. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às treze horas, na sala 11079 do
Bloco F, da UERJ Maracana, reuniram-se os professores:Alexandra Garcia Ferreira Lima,
Anelice Astrid Ribetto, Helena Amaral da Fontoura, Luiz Fernando Conde Sangenis, Mairce da
Silva Araújo, Marcia Soares de Alvarenga, Maria Tereza Goudard Tavares,Alexandra García,
Jacqueline Morais, Rosimeri Dias, Sonia Câmara e Inês Bragança para a reunião
extraordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de
Formação de Professores da UERJ.
A prof. Inês Bragança começa fazendo leitura da Ata da Reunião Ordinária de dia 4 de maio
que foi aprovada pelo Colegiado.
A seguir as professoras Anelice Ribetto, Mairce da Silva Araújo e Inês Bragança (comissão de
seleção da bolsa PNPD) informam sobre o andamento do processo de seleção de bolsista ao
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD que acontece desde o dia 6 de maio e que teve
um total de cinco candidatos inscritos.
Considerando que os possíveis supervisores
manifestaram-se favoravelmente ao acolhimento dos candidatos, que todos os projetos
apresentados dialogam com as linhas de pesquisa do programa e mostram interlocução com o
supervisor indicado, que todos os currículos apresentados possuem as credenciais que os
habilitam ao recebimento da bolsa e que os currículos apresentam diferenças significativas do
ponto de vista da produção acadêmica: a comissão indica a aprovação de todas as
candidaturas na seguinte ordem de classificação: Maria Silvia Rosa Santana ( selecionada);
Claudia Regina Ribeiro Pinheiro das Chagas; Helen Pereira Ferreira; Alexandre de Salles;
Adriana Dias de Oliveira. O resultado foi homologado pelo Colegiado. A candidata selecionada
será orientada pela professora Jacqueline Morais.
A comissão de seleção expus, ainda, que está aguardando novo contato do SAC da CAPES
para envio da senha que permitirá implantar dita Bolsa até dia 18 de maio no próprio site da
agencia.
Posteriormente se inicia uma conversa sobre o contexto de greve e os seus desdobramentos
nas pos graduação. O coletivo afirma sua participação ativa na greve da UERJ mantendo
apenas as atividades excepcionais: bancas de qualificação e defesa, orientação nos grupos de
pesquisa. Manifesta também sua preocupação em torno da Disciplina Obrigatória do semestre
em curso e inicia uma discussão sobre formas alternativas que essa disciplina possa ser
organizada (talvez como seminário intensivo e atividade de greve) ate julho. A discussão será
pauta da próxima reunião ordinária de colegiado.
A seguir, a professora Helena da Fontoura (pela Comissão de Doutorado) levanta entre os
professores presentes questões a serem tratadas na reunião marcada pela Comissão com a
professora Alice Casimiro (SR2) e que deve acontecer no dia 16 de maio as 14:30 horas.
Sem mais a tratar os trabalhos forma encerrados e a Ata foi redigida pela Profª Anelice Ribetto

