
ATA DA 78a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 

EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

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

sala 137, do Bloco A, da FFP, reuniram-se os professores: Anelice Astrid Ribetto, 

Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Tereza Goudard, Rosimeri Dias, Alexandra 

Garcia, Luiz Fernando Conde Sangenis, Márcia Alvarenga, Nilda Alves, Regina de 

Jesús, Mairce Araújo, Vânia Leite, Lucia Velloso e o secretario Marcus Vinicius para 

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) Aprovação da Carta Aberta escrita por professores e 

coordenadores das Pós-graduações da UERJ: o documento, que traça um panorama 

de luta e resistência da UERJ, bem como das demais universidades brasileiras, foi 

proposto durante reunião do dia 16 de agosto de 2017, em encontro realizado entre 

ASDUERJ e programas de pós-graduação da UERJ e escrito por comissão formada 

neste dia. Após aprovação nos Programa de Pós-graduação da UERJ, será encaminhado 

a todos os programas de pós-graduação do Brasil 3) Processo doutorado: a professora 

Anelice informa que nosso Projeto de Doutorado passou pela instância avaliativa 

pertinente, sendo relatado pela Prof. Dra. Alice Casimiro. A prof. Marcia Alvarenga, 

presente no momento, informa que o projeto foi aprovado por unanimidade; 4) 

Submissão APCN/CAPES: a professora Anelice informa que a Coordenação concluiu 

–com a ajuda de todo o corpo docente- a escrita da proposta do curso. Informa, ainda, 

que o texto atende todas as recomendações dos Requisitos para Apresentação de Cursos 

Novos (CAPES/2016) e que devemos aguardar a pontuação do programa após avaliação 

do quadriênio (divulgação 16/9/2017). Indica a necessidade do envio dos dados 

quantitativos solicitados e da atualização do Currículo Lattes e esclarece que só 

saberemos efetivamente o que é solicitado quanto a documentos e informações uma vez 

aberta a plataforma (previsão 12/9/2017) Há a necessidade de uma série de documentos 

que devem ser anexados e que serão produzidos pela prof. Jacqueline Morais e Helena 

Fontoura  após consulta com a Prof. Alice Casimiro na SR2. 5) Comissão de Seleção: a 

prof. Jacqueline informa que nossos Editais foram aprovados pela SR2 e que já estão 

sendo divulgados na página. Indica que a Comissão está trabalhando na elaboração das 

provas de língua e da prova dissertativa e que, ainda, está sendo organizado um plantão 

para realização das inscrições (26/9 a 26/10) caso a greve continue. A prof. Helena 

informa que teve reunião com o Prof. Wonder do IFMT que se mostrou disponível para 

melhorar a publicização do Edital para esse processo, que deve acontecer em janeiro de 

2018. Ainda, o Colegiado entende que devemos colocar em pauta o convenio com O 

IFMT e rediscutir as condições do mesmo. A professora Anelice informa que será 

enviado, novamente, o cronograma da seleção para que os professores possam agendar 

as atividades com antecipação. 6) Aprovação de Banca: é aprovada a Banca de Defesa 

de Dissertação da estudante  Letícia Miranda Medeiros. A banca está composta por: 

prof. Helena Amaral da Fontoura (orientadora); prof. Vera Lucia Teixeira da Silva 

(FFP-UERJ); prof. Ana Cristina Coutinho Viegas (Colégio Pedro II); Vania Finholdt 

Angelo Leite (FFP-UERJ), com previsão de ser realizada em 5/10/2017. 7) Pedido de 

acolhida para realização de Pós-Doutorado do Prof. Everardo Paiva de Andrade: o 

prof. solicita acolhida ao seu projeto de pós-doutoramento “A docência como saber 

iminente: narrativas da profissão na formação (inicial, continuada) de professores”, 

planejado para o segundo semestre de 2018, em associação com o Instituto de Educação 



da Universidade de Lisboa. Tal solicitação, está relacionada ao entendimento prévio que 

manteve com a Profa Inês F.S. Bragança, colaboradora deste Programa. O colegiado 

avalia que seja necessário realizar uma consulta a SR2 para saber se é possível uma 

professora colaboradora orientar este tipo de pedido. A aprovação será pauta do 

próximo colegiado. 8) Informes: Antes dos Informes deu-se uma discussão sobre a 

conjuntura atual da UERJ e o contexto nacional. A) a prof. Anelice informa que se 

realizará concomitantemente com ANPED o II Encontro Nacional de Secretários de 

Programas de Pós-Graduação em Educação em São Luiz de Maranhão e indica a 

necessidade de que nosso secretario Marcus Vinicius participe, sendo diárias e 

passagem cobertos pelo Programa. A solicitação é aprovada. B)A profª Maria Tereza 

comunica que está sendo organizado o IV Seminário de Educação Infantil que deve 

acontecer na FFP (datas prováveis: 27 e 28 de Outubro de 2017). A professora Rosimeri 

Dias anuncia que o IX Encontro e conversas sobre formação inventiva de professores: 

cartas, escutas e práticas de si entre universidade e escola básica deve acontecer  no dia 

19/10/2017 com a presença de Heliana de Barros Conde Rodrigues.  O prof Luiz 

Fernando Conde Sangenis anuncia que foi reconduzido por eleição pelo Conselho 

Municipal de Educação de Niterói, como Representante do Conselho Escola 

Comunidade (CEC), referente ao Segmento Pais de Alunos do Ensino Fundamental, já 

que sua filha é aluna em uma escola pública de Niterói. A prof Marcia Alvarenga dá 

informe sobre o Seminário “Juventude em Periferias Urbanas”, tendo ocorrido na FFP 

no dia 22 de agosto, com mesa, apresentação de pôsteres, roda de conversa e atividade 

cultural. Foi destacada a qualidade dos debates das mesas e dos pôsteres, bem como a 

presença de estudantes e professores de diferentes departamentos da FFP e do 

PPGEDU. A prof Jacqueline Morais pede aprovação da atividade que organizará com a 

prof Mairce Araújo pela passagem do Dia Internacional da Alfabetização, no início de 

setembro. A prof Nilda Alves fala sobre o lançamento do livro “Brasil-Portugal: Pontes 

sobre o Atlântico - múltiplos olhares sobre a e/imigração”, ocorrido dia 22 de agosto, na 

Blooks Livraria, em Botafogo, organizado por Lená Medeiros de Menezes e Fernando 

Souza, com edição da EdUERJ. Sem mais encerrou-se a reunião às 15:30 horas. Esta ata 

foi lavrada pelas professoras Anelice  Ribetto e Jacqueline  Morais. 

 

 


