
ATA DA 79a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 

EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Aos vinte dias do mês de setembro 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, Tereza Goudard, Alexandra Garcia, Luiz 

Fernando Conde Sangenis, Márcia Alvarenga, Sônia Camara, Regina de Jesús, 

Mairce Araújo, Vânia Leite, Lucia Velloso, a bolsista bolsista de pós-doutorado 

Cláudia das Chagas e o representante estudiantil Pedro Forain 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) Resultado de Avaliação Quadriênio 2013-2017 

da CAPES: o coletivo comemora o resultado NOTA 4 (com avaliação 5 na primeira 

instância e 4 pelo CTC) o que materializa o esforço acadêmico e político do grupo ao 

longo destes anos. Há uma avaliação sobre a importância institucional que a nota tem 

para a UERJ institucionalmente neste momento específico de um forte descrédito 

produzido oficialmente sobre a educação publica como um todo e sobre a UERJ em 

particular. O coletivo entende, ainda, que a avaliação realizada consolida, ainda mais, 

nosso projeto de doutorado. 2) APCN: a professora Anelice informa que a partir de 

dia 21 a proposta APCN começará a ser lançada na plataforma da Capes e que todos 

os professores devem ter seu lattes atualizado. Informa ainda, que já foram 

incorporadas uma série de sugestões feitas pela prof. Alice Casimiro Lopes. 3) 

Aprovação da Ata anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 78 reunião. 4) 

Contexto UERJ: avaliando a possibilidade de entrada em greve novamente na 

quinta-feira 21/9 o Colegiado decide que, sendo assim, realizará um Fórum no dia 

27/9 entre estudantes e professores para avaliarem os passos a seguir; 5) Processo 

Selectivo: a prof. Jacqueline informa que as inscrições para o Mestrado- Turma 2018 

abrem no dei 26/9 e que já foi organizado um plantão –entre comissão de seleção e 

secretario- para realização das inscrições. 6) Solicitação para Realização de Pós-

doutorado: após consulta na SR2 que afirmou que a prof. Inês Bragança pode 

efetivamente orientar projetos de pós-doutorado sendo professora colaboradora de 

nosso Programa, o Colegiado aprova a solicitação do Prof. Everardo Paiva de 

Andrade- Projeto de Pós-Doutorado “A docência como saber iminente: narrativas da 

profissão na formação (inicial, continuada) de professores” orientado por dita 

professora. A professora Anelice informa, ainda, que a UNICAMP deve enviar após 

27/9 documento de aprovação da participação da Prof. Bragança como professora 

colaboradora do Programa; 7) Considerações sobre Disciplinas Eletivas: a Prof. 

Anelice informa que duas das quatro disciplinas eletivas do semestre em curso 

contam apenas com um inscrito. Apresenta, ainda, avaliação possível sobre esse fato: 

a entrada de novo estudantes a menos na seleção de 2017, a oferta da maioria das 

disciplinas eletivas no segundo semestre e a opção –de muitos alunos- de cursar uma 

disciplina fora da FFP ante o contexto instável que atravessamos.  Ainda nesse 

contexto a Coordenação colocou em avaliação a situação e achou que não seria 

adequado cancelar disciplinas neste momento. Sendo assim, as duas permanecem 

sendo ministradas. O coletivo discorre sobre esta questão e sobre a melhor forma de 

organizar o próximo horário, sendo pauta da reunião de novembro ou dezembro. A 

prof. Alexandra sugere que só seja organizada o horário do primeiro semestre e que 

tenha-se em conta as temáticas dos projetos selecionados para a abertura de 

disciplinas. A prof. Anelice propõe que as disciplinas inter-línhas  e de Tópicos 



Especiais sejam ministradas no segundo semestre por serem, suas ementas, mais 

abrangentes e flexíveis. O coletivo ainda deve melhor pensar e decidir sobre estas 

questões. 8) Informes: a) o estudante Pedro solicita informações quanto ao envio de 

notas por parte dos professores aos alunos para acompanhamento da vida acadêmica e 

quanto ao procedimento que alunos que não enviaram textos finais de disciplinas 

podem seguir. Sugerimos a entrada em contato com professores. b) Aula inaugural: a 

Coordenação informa que a Prof. Vera Malagutti não tem agenda disponível para 

2017. As prof. Helena e Denize argumentam que neste momento acham necessário 

permanecer desenvolvendo as atividades programadas com as turmas de Seminário de 

Pesquisa e que, junto com a Prof. Marcia Alvarenga e Jacqueline Morais devem 

organizar e propor um nome para fechamento da disciplina em dezembro de 2017. O 

colegiado aprova. c) A prof. Anelice lembra que nos dias 27, 28 e 29 de setembro 

realizaremos atividades junto ao Prof. Jorge Larrosa em parceria com os programas de 

pós-graduação em educação da UNIRIO, UFRJ e UFF. 17 alunos de nosso programa 

devem participar do mini-curso. d) O coletivo aprova a participação do programa 

como organizadores do Congresso Internacional de Pesquisa (auto) Biográfica; e) a 

Prof. Denize Sepúlveda solicita diárias para participar do 3o Simpósio Sul da 

Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR) coordenando o Grupo de 

Trabalho Laicidade na Educação. O evento acontecerá em Florianópolis. Sem mais 

encerrou-se a reunião às 16:30 horas. Esta ata foi lavrada pelas professoras Anelice  

Ribetto e Jacqueline  Morais. 

 

 

 

 


