ATA DA 80a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO
EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Aos dez e oito dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove
horas na sala 147, do Bloco A, da FFP, reuniram-se os professores: Anelice
Astrid Ribetto, Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Tereza Goudard,
Alexandra Garcia, Márcia Alvarenga, Sônia Camara, Regina de Jesús, Mairce
Araújo, Vânia Leite, Lucia Velloso, Rosimeri Dias, Denize Sepulveda e a
bolsista de pós-doutorado Cláudia das Chagas 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 Ata anterior:
foi aprovada a ata 79 da reunião de colegiado. 2) Contexto UERJ: o
programa reafirma que os professores aderem a greve decretada há duas
semanas em Assembleia, o que significa não ministrar aulas nas disciplinas
obrigatória e eletivas, manter as reuniões dos Grupos de Pesquisa, organizar
e participar de atividades de greve e mobilização junto com os estudantes.
Essa posição foi reafirmada, junto aos estudantes, no Colegiado Ampliado
que aconteceu neste mesmo dia, a partir das 10h e 30 min, após a presente
reunião. 3) APCN: a professora Anelice informa que o APCN já está
concluído, aguardando apenas uma segunda leitura da Profª. Alice Casimiro.
O envio tem previsão para 25/10. Informa que a coordenação está pensando
na realização de uma atividade para discussão coletiva dos documentos
decorrentes da Avaliação da Capes (Relatório de Área, Power point
apresentado pelo Coordenador de Área/Capes, prof. Romualdo Portela no
FORPRED e Relatório de Avaliação do Programa) a fim de delinearmos
algumas metas para os próximos 03 anos do quadriênio. 4) FORPRED
(Fórum de Programas de Pós-Graduação em Educação) , II ENSEC
(Encontro Nacional de secretários Pós- Graduação em Educação) e
Reunião da ANPED: a Prof. Anelice faz uma síntese das discussões
ocorridas no Forpred. Informa que em breve os Programas poderão participar
da indicação de até 05 nomes para a Coordenação de Área da Capes. A
professora Jacqueline faz uma síntese da Reunião da ANPED, informa que a
próxima reunião será na UFF/RJ e que a 13ª Reunião de ANPED Sudeste
acontecerá na UNICAMP entre 15 a 18 de julho de 2018. O tema será “Em
defesa da educação pública, laica e gratuita: políticas e resistências”. As
inscrições para trabalho e pôster acontecerão entre os dias 15 e 29 de março
de 2018. A profª. Márcia Alvarenga menciona a presença significativa de
professores de nosso Programa na Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Educação. Para a próxima gestão da Anped, foram indicados:
a profª Mairce Araújo para a vice coordenação do Comitê Científico do GT 13
- Educação Fundamental; a profª Maria Tereza Goudard Tavares para a vice
coordenação do GT06 – Educação Popular; a profª Alexandra Garcia para a
vice coordenação do Comitê Científico do GT GT12 – Currículo; a profª Vania
Leite para a vice coordenação do GT04 – Didática. Além disso, o GT18 –
Educação de Pessoas Jovens e Adultas, solicitou trabalho encomendado
para a profª Marcia Alvarenga, a ser apresentado na próxima reunião da
Anped. A professora Anelice destaca, também, a importância de nosso
secretário ter participado no II Encontro Nacional dos Secretários de
Programas de Pós-Graduação em Educação (ENSEC), paralelamente à

38ª Reunião Nacional da ANPEd, entre os dias 01 e 04 de outubro na
Universidade Federal do Maranhão. 5) Comissão de Seleção: a
coordenação informa que até o momento em torno de 30 candidatos se
inscreveram no CEPUERJ e 9 efetivaram a inscrição na secretaria da Pósgraduação. Se espera que na última semana esse número aumente, como é
tradição, embora com a situação da UERJ, possa haver reverberação no
número de inscritos. A profª. Anelice pede especial atenção para as datas de
correção das provas: 14 e 16 de novembro. Esclarece que, a depender do
número de inscritos e do trabalho da Secretaria, poderá haver necessidade
de começarmos a correção no dia 13 de novembro. A Reunião de
homologação dos resultados da prova escrita e a organização dos projetos
para realização de entrevistas deve acontecer na terça-feira 21 de novembro
ou na quarta-feira 22 de novembro, a partir das 13h e 30 min. Esta
flexibilidade atende ao fato que no dia 22 de novembro ocorrerá a UERJ Sem
MUROS bem como a ANFOPE. 6) Informes: A profª Tereza informa que em
setembro de 2018 haverá um encontro na UFF, proposto e organizado pelo
GT06 – Educação Popular, para o qual pede aprovação e apoio do nosso
Programa, tendo sido aprovado. A profª Lucia Veloso informou que foi
convidada pelo profº Romualdo a fazer parte da Comissão de Avaliação dos
Recursos da Avaliação Quadrienal. Disse, porém, que estava em dúvidas,
pondo a seguir em discussão se o Colegiado considerava importante esse
aceite. A posição majoritária foi de que sim. Sem mais encerrou-se a reunião
às 10:30 horas, momento no qual o grupo de professores se juntou aos
estudantes da turma 2017 para realizar um Colegiado Ampliado com a
seguinte pauta: 1) Discussão de Conjuntura e Contexto UERJ; 2) Discussão
coletiva dos sentidos e da organização dos Encontros que chamamos de
Fórum Aberto entre Estudantes e Professores do Mestrado. Esta ata foi
lavrada pelas professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais.

