
ATA DA 77a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às treze e trinta horas na 

sala 322, do Bloco B, da FFP, reuniram-se os professores: Anelice Astrid Ribetto, 

Jacqueline de Fatima dos Santos Morais,DenizeSepulveda, TerezaGoudard, Rosimeri 

Dias, Alexandra Garcia, Luiz Fernando Conde Sangenis, Márcia Alvarenga, a bolsista 

de pós-doutorado Cláudia das Chagas e o representantedos estudantes Pedro Forain e 

Ingrid Gomespara realizar a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado 

em Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ, com a seguinte PAUTA:1)Aprovação da Ata 

anterior: a Ata anterior foi lida e aprovada; 2) Processo doutorado: a prof. Anelice 

informa que o processo foi atualizado e que irá para parecerista em agosto de 2017. 3) 

Relação de docentes com o Programa: a prof. Anelice comunica que o profº. 

LuisDorvillé solicitou através de mensagem por e-mail, datado de 23/6/2017, seu 

desligamento do Programa. Comunica também que a Profª. Inês Barbosa solicitou, 

também através de e-mail datado de 26/6/2017, sua passagem de Professora Permanente 

para Professora Colaboradora de nosso Programa. 4) Comissão de Finanças: as prof. 

Anelice e Jacqueline informam que estão solicitando de lojas cadastradas no Sistema 

SIGA do Estado, orçamentos para compra de material de escritório com verba do 

Proapp. Esta deve ser gasta impreterivelmente até 30/7. Além disso, solicitam a 

aprovação de diárias para participação em evento com apresentação de trabalho para: 

profª Jacqueline Morais e estudantesRejane Nascimento, Renata Flores, Cinthia Nunes, 

Thais Motta e Deise Fontanelle, tendo sido aprovadas pelo colegiado. 55) Processo 

Seletivo 2018- Mestrado FFP: a prof. Anelice informa que a Coordenação teve reunião 

com o secretário Marcus quem se colocou totalmente disponível e houve acordo por 

parte do mesmo de participação ativa no processo, independentemente de que a greve de 

técnicos se estenda até a data do processo. O coletivo aprova a Comissão de Seleção 

formada pelas professoras Helena da Fontoura, Vânia Leite e Maria Tereza Goudard 

Tavares. A prof. Anelice faz leitura de proposta de cronograma –enviado com 

antecipação- e é aprovado pelo coletivo. A saber: INSCRIÇÕES: Data: 26 de setembro 

a 26 de outubro de 2017; DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: 

Data: 03 de novembro de 2017; PROVA ESCRITA: Data: 10 de novembro de 2017- 

Horário: 9 horas; DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA E 

HORÁRIOS DA APRESENTAÇÃO DO PRÉ-PROJETO: Data: 24 de novembro de 

2017; ARGUIÇÃO DO PRÉ PROJETO: Data: 27, 28 e 29 de novembro de 2017; h  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ARGUIÇÃO DO PRÉ-PROJETO: Data: 01 

de dezembro de 2017; PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E EXAME DE 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA: Data: 08 de dezembro de 2017- 

Horário: das 10 horas às 12 horas; DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: Data: 

13 de dezembro de 2017; MATRÍCULA: Data: 8 de fevereiro de 2018- Horário: das 9 

às 12 horas. A continuação os professores indicam o número de vagas que desejam 

abrir. A saber: Helena: 02; Nilda: 01; Sonia: 02; Rosimeri: 02; Mairce: 03; Alexandra: 

02; Jacqueline: 02; Tereza: 02; Vânia: 02; Marcia: 02; Anelice: 02; Luiz: 02; Inês 

Bragança: 01; Denise: 03. Total de vagas oferecidas no Edital: 28 (vinte e oito). A 

professora Anelice informa que deve enviar o Edital para revisão da Comissão de 

Seleção até 29/6 para que a Comissão trabalhe nele e possa ser enviado para SR2 e 

Departamento Jurídico até 25/7/2017 6) Processo Seletivo 2018- Convenio IFMT:A 

profª Jacqueline informa que entrou em contato com o IFMT, tendo conversado por 

telefone com o profº Rafael Lira sobre o possível interesse desta instituição pela  



continuidade do Convênio e abertura de vagas para 2018. O referido profº afirmou que, 

apesar de estar recente no setor e não conhecer ainda os termos, deseja continuar com o 

convênio com a FFP. O colegiado decide que mais adiante será retomado o contato com 

o IFMT. 7) Organização das Atividades Acadêmicas 2.2017: a prof. Anelice informa 

que na quarta-feira 02 de agosto de 9 a 12 realizaremos uma reunião entre professores e 

alunos do mestrado para avaliarmos coletivamente as condições de começo do segundo 

semestre visto a situação gravíssima que enfrentamos na UERJ. O semestre 2.2017 está 

previsto para começar no dia 1 de agosto com conclusão na primeira semana de 

novembro. As inscrições serão realizadas via e-mail entre os dias 10 a 17/7. A seguir é 

relembrado o horário de cada disciplina. A professora Anelice informa o cronograma de 

atividades previstas para serem realizadas a partir de agosto: Setembro/ Outubro: talvez 

a realização do Recurso de Resultado da Avaliação Quadrienal. A Comissão para 

elaboração deste recurso será presidida pela profª. Inês Bragança com participação do 

Profº Luiz Fernando Conde Sangenis, bem como a Coordenação; Setembro/ Outubro: 

apresentação APCN: a comissão será precedida pela profª Anelice com participação dos 

membros da Comissão de Doutorado;Setembro / Dezembro:  realização do processo 

seletivo 2018; Janeiro/ Fevereiro: Sucupira 2017. 8) Aprovação de Solicitação de 

Aproveitamento de estudos: Joana Nély Bispo: solicita aproveitamento dos créditos da 

disciplina “Representações, Identidades e História de Vida” cursada e aprovada com 

Helena da Fontoura na FFP em 2014  e Rafaela Corrêa solicita aproveitamento dos 

créditos da disciplina “Currículo e Educação” cursada e aprovada com a profª Sandra 

Salles na UFF em 2016. As duas solicitações são aprovadas.  9) Aprovação de Banca: 

o coletivo aprova a Banca de Defesa da Dissertação da estudante Rafaela Corrêa 

composta pelos professores Carlos Skliar, Cristiana Callai e Rosimeri Dias que deve 

realizar-se no dia 16/8/2017 as 14 horas.10)INFORMES: a) a profª Anelice informa 

que realizou uma solicitação à CAPES de revisão da avaliação de 09 livros que tiveram 

como resultado N/D. Os resultados foram recentemente divulgados na lista do 

FORPRED e profundamente questionados pela major parte dos programas. O 

fundamento da solicitação de revisão foi que os livros foram todos enviados –com 

constância de recebimento- e que o ISBN declarado é correto. Informa também que a 

Revista Artes de Educar teve o recurso aceito pela CAPES, tendo recebido conceito B4 

na Área de Educação; b) A profª Jacqueline informa sobre o novo visual do site 

desenhado pelo secretário Marcus e solicita aos professores entrarem para sugerir 

mudanças necessárias; c) A professora Denize Sepulveda informa que está coorientando 

Fábio da Silva Gomes, aluno do mestrado profissional em História da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) a pedido de sua orientadora, professora Maria 

Angélica da Gama Cabral Coutinho. O título do projeto do estudante é "Representações 

da Diversidade Sexual nos Livros Didáticos de História do 6º ao 9º Ano". Informa 

também que o professor Sérgio Ricardo Aboud Dutra da UFF, vai fazer sua licença 

capacitação sob sua orientação a partir do dia 04 de setembro até 01 de dezembro de 

2017; d) a profª Nilda informa sobre o “VIII Seminário do Laboratório Educação e 

Imagem” que aconteceu nos dias 8 e 9 de junho, organizado pelo Laboratório Educação 

e Imagem. Informa também que enviará aos professores do Programa, o relatório do 

evento com decisões e ações para os próximos anos. Além disso, enviará a chamada 

para o Dossiê “Imagens, Narrativas e  Currículo” que está organizando com a profª 

Maria da Conceição Soares Silva para a Revista Brasileira de Pesquisa 

(Auto)Biográfica. e) a profª Lucia Velloso esclarece sua participação no “Debate 

Virtual: Escola e Educação Integral” promovido por pelo CENPEC, no dia 22 de junho, 

de 9.30 às 11.30, tendo por mediador o profº Romualdo Portela. Informa ainda que seu 

aceite se deu pelo fato do NEEPHI (grupo de pesquisa interinstitucional do qual faz 



parte) ter concluído um documento sintético sobre os pressupostos da escola de tempo 

integral. f) a profª Tereza Goudard informa que participou de reunião entre 

representantes dos Comitês Científicos da Anped, por exercer, junto com a profª Valéria 

Oliveira de Vasconcelos, da UNISAL, essa função. A profª Tereza informa que uma das 

discussões que ocorreu foi sobre o envio de resumos expandidos para a inscrição na 

Anped, tema sobre o qual ainda haverá outros debates. Agradece a participação dos 

professore e estudantes na atividade “Diálogos Freirianos”, com a profª Jacqueline 

Freire nos dias 20 e 21 de junho. Informa que a profª Mariza de Paula Assis,Vice-

diretora da FFP, foi convidada para ir em Missão Acadêmica e Institucional, a fim de 

conhecer a UNILAB e seus projetos.  g) a profª Marcia Alvarenga informa que 

participará de uma mesa no XIII Congresso Nacional de Educação(EDUCERE) entre os 

dias 28 a 31 de agosto de 2017, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 

Curitiba. h) a profª Vania Leite informa que participará do Evento ISATT em 

Salamanca, de 3/7 a 7/7, apresentando o trabalho “Integrating Theory and Practice in 

Inicial Teacher Education” como parte do Painel “Theory and Practice in Teacher 

education in Brazil: Challenges and alternatives”. A profª também informa que a profª 

Helena Fontoura apresentará o trabalho “Professional insertion as a reflexive process” 

no mesmo evento. Sem mais encerrou-se a reunião às 15:55 horas. Esta ata foi lavrada 

pelas professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais. 

 

 


