
ATA DA 81a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 

EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às nove 
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, Márcia Alvarenga, Sônia Camara, Mairce Araújo, Vânia 
Leite, Lucia Velloso, Rosimeri Dias, Helena da Fontoura, Luis Fernando 
Conde Sangenis, Denize Sepulveda, a bolsista de pós-doutorado Cláudia das 
Chagas, os estudantes Ingrid Gomes e Pedro Forain e o secretário 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 Ata anterior: foi aprovada a ata 80 da reunião de colegiado. 2) 
Sucupira: foi informado pela Coordenação que no dia 27/11 será 
encaminhado mail para que os docentes respondam uma ficha com dados 
para atualizar a plataforma sucupira. Solicita atualização do lattes dos 
professores e estudantes orientandos. A prof. Anelice sugere que no próximo 
colegiado se definam três nomes para ajudar na leitura final da proposta. 3) 
Escolha Coordenação CAPES: a prof. Jacqueline informa que até 
1/12/2017 o Colegiado deve sugerir até 05 nomes de pesquisadores que 
atuam na região sudeste para o processo de escolha de Coordenador de 
Área da CAPES. No dia 29/11/2017 deve ocorrer uma reunião com as 
Coordenações dos Programas de Pós-graduação localizados no Rio de 
Janeiro para discutir a temática. 4) Encontro de Avaliação do Programa: foi 
informado que o encontro com a participação de Alice Casimiro deve ser 
realizado no mês de fevereiro de 2018, bem como o Encontro de Egressos, 
organizado pelas Prof. Helena da Fontoura e Vania Leite-. 5) Aprovado o 
Aproveitamento de disciplina eletiva Formação de Professores, História e 
Política cursada pela aluna Dayse Fontanelle em 2015.2 com a Prof. Inês 
Bragança. 6) Aprovação de Banca de Defesa: foi aprovada a banca da 
estudante Rejane Nascimento para o dia 6 de fevereiro de 2018 às 14h e 30 
min. A Banca é composta por: Denize Sepúlveda (UERJ), Regina de Jesus 
(UERJ), Carmen Pérez (UFF) e Ignacio Calderón Almendros (Universidad de 
Málaga- Espanha). 7) INFORMES:  São propostas as seguintes atividades de 
greve: Quarta-feira, 29 de novembro, às 18h, no Auditório da FFP:  Debate: 
“Financiamento Público: o caso das Universidades Estaduais”, com César 
Minto (ADUSP) e Rodrigo Reis (ASDUERJ). Quinta-feira, 30 de novembro, 
em horário a confirmar, Roda de Conversa sobre Pesquisa, cuja coordenação 
ficou a cargo da Profª Denize Sepúlveda e da mestranda Ingrid Gomes. Esta 
atividade fará parte do “Dia do Curso de Pedagogia”, cuja programação está 
sendo organizada pelo Departamento de Educação. Quarta-feira, 06 de 
dezembro, às 9h e 30 min, Fórum entre professores e alunos do Programa. O 
representante estudantil Pedro Forain fará uma consulta junto aos 
estudantes, a fim de identificar o tema do Encontro. Com este dado, 
mestrandos e docentes organizarão a atividade. A profª Lucia Veloso 
comunica que foi informada pelo profº Romualdo, coordenador da Área de 
educação da Capes, que não haverá mais necessidade de sua participação 
na Comissão de Avaliação dos Recursos da Avaliação Quadrienal, tendo em 
vista que não houve muitos pedidos de recursos. A profª Marcia informa que 



fez a prestação de contas referente ao processo do Edital FAPERJ de apoio 
emergencial aos Programas de Pós Graduação Stricto Sensu.  
 
A profª Rosimeri informa que haverá encerramento do PIBID no dia 7/12, às 
14h intitulado VIII Seminário de Avaliação FFP das Cartas: por entre escritas 
e escutas do subprojeto de pedagogia da FFP/ PIBID/CAPES/UERJ. 
8) Comissão de Seleção: às 10h e 45 min o Colegiado –sem a presença 
dos representantes alunos- homologa o resultado da prova escrita do 
mestrado, tendo aprovado 50 candidatos, posteriormente –e por Linhas de 
Pesquisa- se procede à leitura e encaminhamento dos projetos para os 
possíveis orientadores e se monta a grade horária de entrevistas para os dias 
27 e 29 de novembro de 2017. Sem mais encerrou-se a reunião às 12h e 10 
min, esta ata foi lavrada pelas professoras Anelice  Ribetto e Jacqueline  
Morais.  
 
   
 

 

 

 

 

 

 


