ATA DA 74a. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quinze e trinta horas no MiniAuditório da FFP, reuniram-se os professores: Anelice Astrid Ribetto, Jacqueline
Morais, Alexandra Garcia, Denize Sepúlveda, Luiz Fernando Conde Sangenis, Mairce
da Silva Araújo,Tereza Goudard, Sônia Câmara, Rosimeri Dias, Marcia Alvarenga,
Lucia Velloso, Helena da Fontoura, Vânia Leite, a pós-doutoranda Cláudia das Chagas
e os representantes alunos Pedro Forain e Ingrid de Faria Gomespara realizar a reunião
extraordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de
Formação de Professores da UERJ, com a seguinte Pauta única: discussão da
conjuntura e encaminhamento de formas de enfrentamento da mesma.
A reunião inicia-se com a profª Anelice contextualizando a situação de luta da UERJ e
historicizando as ações e atividades político-pedagógicas realizadas pelo PPGE durante
os anos de 2016 e o que vai de 2017, em meio ao cenário apontado. Por fim, a profª
Anelice afirma a necessidade do colegiado se posicionar frente à determinação do
Reitor pelo retorno àsaulas no dia 10 de abril, bem como a decisão da Assembleia
Docente, ocorrida também no dia 10 de abril, pela continuação do “estado de greve”.
Diante da pergunta “o que faremos, a partir deste contexto, com as aulas do mestrado?”
chegou-se a definição, após longo debate, que assumiremos o caráter de aula para os
encontros que ocorrerão na próxima semana, já que não foi decretado greve na última
assembleia. Deste modo, decidimos por convocar os alunos inscritos na disciplina
eletiva “Tópicos Especiais em Política”, coordenado pela profª Anelice, para a aula na
próxima segunda-feira, no horário de 9h às 12h. A convocatória será feita através de
email enviado pela coordenação do mestrado. Como está marcado para o mesmo
horário uma atividade com os alunos do Curso de Pedagogia, chegou-se a proposta de
que a profª Anelice avaliará com os estudantes da referida disciplina, durante a aula, a
viabilidade de participarem ou não da atividade com a graduação. Quanto a disciplina
transdisciplinar “Educação, Linguagens e Tecnologias”, oferecida também na segundafeira, de 17h às 20h, coordenada pelas profs Nilda Alves e Claudia Chagas, propôs-se
que a aula ocorresse até às 18h e 30 min, já que a profs Nilda será convidada a compor a
mesa de debates que ocorrerá neste mesmo horário, como parte da “Aula Coletiva do
DEDU”, com tema “Tema a crise da UERJ e o direito à universidade pública no
Brasil”. A profª Anelice, como coordenadora do mestrado, se comprometeu a convidar a
profª Nilda para a atividade em foco. Quanto a disciplina Obrigatória “Seminário de
Fundamentação”, coordenada pelas profªs Tereza e Alexandra, na quarta-feira, decidiuse que acontecerá neste dia, de 9h as 12h. Tendo em vista que na próxima terça-feira
haverá paralisação seguida de uma assembleia docente marcada para as 14h, não
acontecerá a disciplina Eletiva “O Cotidiano Escolar, Leitura e Escrita”, coordenadapela
profª Regina de Jesus. Do mesmo modo, na sexta-feira, não ocorrerá a disciplina
Transdisciplinar “Educação Brasileira”, coordenada pela profª Sonia, por ocasião do
feriado nacional. Ainda durante a reunião, a profª Tereza propôs que a coordenação do
mestrado buscasse informações sobre posicionamento dos demais cursos de Pósgraduação da FFP quanto ao retorno às aulas. Por fim, foi lembrado pela profª Anelice a
mesa “A Escrita de Narrativas Docentes”, sob a coordenação das profªs Jacqueline
Morais e Inês Bragança, seguida do lançamento do livro de mesmo nome, que ocorrerá
no dia 19 de abril, as 18h e 30 min, no mini auditório da FFP. Sem mais encerrou-se a
reunião às 18h. Esta ata foi lavrada pela professora Jacqueline Morais.

