
ATA DA 84a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 13h e 30 min, na 

sala 322, do Bloco B, reuniram-se as professoras Anelice Ribetto, Alexandra Garcia, 

Jacqueline Morais, Mairce Araújo, Tereza Goudard, Marcia Alvarenga, Vânia Leite, 

Rosimeri Dias, Sônia Camara, Luiz Sangenis, Lucia Velloso, Jacqueline Morais a 

bolsista de pós doutorado Cláudia das Chagas  e os representante dos estudantes 

Ingrid Gomes e Pedro Forain  para realizar a reunião ordinária do Colegiado do 

Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ com PAUTA: 1) APROVAÇÃO ATA ANTERIOR: foi aprovada a  Ata da 84a. 

Reunião do Colegiado; 2) ORGANIZAÇAO FINAL 2.2017 E COMEÇO 1.2018: a 

prof. Anelice apresenta uma proposta de continuidade das aulas, uma vez que 

professores e técnicos da UERJ suspenderam a Greve que estava em Curso. A 

retomada das atividades aconteceu já na manhã de 22 de janeiro e deve prosseguir 

até 20 de março, data prevista para finalização do semestre 2.2017. A data de 

começo de 1.2018 está programada para 11 de abril de 2018. A matrícula da turma 

que deve iniciar em abril de 2018 será efetivada no dia 8 de fevereiro às 9 horas, 

como previsto no Edital de Seleção e as Inscrições e Re Matrícula da turma de 2017 

deve acontecer entre 7 e 14 de março de 2018. As inscrições para alunos ouvintes e 

especiais também devem acontecer nesse período. Dando prosseguimento a 

reunião, algumas atividades acadêmicas são apresentadas pela Coordenação, 

sendo aprovadas pelo colegiado. O objetivo é de aproximar os estudantes a 

universidade entre fevereiro (data da matricula) e abril (data de começo das aulas). 

As datas previstas e as respectivas atividades são: - 21 de fevereiro- 9h às 12h (Mini 

auditório): Atividade com Karina Kaplan (UBA- Argentina) para docentes e 

estudantes de 2017 e 2018. Se esta atividade não se realizar, manteremos o 

encontro, sendo então dirigida pela Coordenação do Programa.- 7 de março- 9h às 

12h (Mini Auditório):  palestra com Alice Casimiro (para docentes e estudantes de 

2017 e 2018) 21 de março- 9 a 12 (Mini auditório) possível aula inaugural 1.2018. 

Foi sugerido o nome da professora Lisete Arelaro (USP) com fins a abordar o tema 

50 anos da Pedagogia do Oprimido“, ficando a Coordenação responsável por entrar 

em contato e fazer o convite. 3) SUCUPIRA: os professores Luiz Sangenis, Tereza 

Goudard, Helena Fontoura e Lucia Velloso são indicados para realizarem a leitura 

da Proposta do Programa sistematizada pela Coordenação. Em seguida, é solicitado 

que os professores orientadores lembrem aos estudantes a necessidade de 

atualizarem o lattes e enviarem as informações solicitadas pelo secretário, já que a 

produção discente necessita ser lançada na Sucupira. 4) COMISSÃO DE 

SELEÇÃO: de 29 a 31 de janeiro será realizada a Seleção de duas vagas referentes 

ao convênio do Mestrado com o IFMT, tendo a participação das professoras Anelice 

Ribetto e Sonia Câmara. Até o momento a coordenação informa a inscrição de uma 

candidata com disponibilidade do Prof. Luiz Sangenis para sua orientação, caso 

aprovada no processo. 5) COMISSÃO DE BOLSAS: as professoras Mairce Araujo e 

Sonia Câmara informam que receberam os relatórios dos seis bolsistas da CAPES e 

que os mesmos serão avaliados pra a próxima reunião.  A Comissão constata que o 

bolsista Rodrigo Santana, da FAPERJ, ainda não enviou o relatório. Será solicitado 

a ele por e-mail. A prof. Anelice informa que não contamos, de inicio, com bolsas da 

FAPERJ mas que a Coordenação recebeu a afirmativa por parte do Pró-reitor de 



Pesquisa, Prof. Egberto, de que concederia duas ou três bolsas da FAPERJ assim 

que fossem liberadas. 6)SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DE 

DEFESA: os professores orientadores solicitam prorrogação do prazo de defesa das 

dissertações dos seguintes estudantes: Alessandra Moura da Silva, Angélica do 

Fundo Barbosa, Cinthya de Oliveira Nunes, Cintya Roberta Oliveira dos Santos, 

Dayse Gonçalves Fontenelle, Debora Assumpção dos S. Rodrigues, Fernando José 

Cândido da Silva, Flávia da Conceição R.  Fe Janaína Nery Viana rnandes, Flávia 

Geane dos Santos, Geiziane Angelica de Souza Costa, Jorgeane da Marcelo 

Ferreira Machado Silva Mendes, Kesley Vieira Ramos, Leonardo Santos de 

Albuquerque Jr., Márcia Lucas de Oliveira, Neila Monteiro Espíndola, Priscila Castro 

dos S. da Costa, Rejane Dias Correa Machado,  Renata Machado de Souza Santos, 

Robson de Souza, Rodrigo Brito de Azevedo, Rodrigo Brito de Azevedo, Tatiane 

Nogueira da Silva. O prazo solicitado é de até 06 meses a partir do mês de março 

de 2018 e a justificativa: A prorrogação do prazo de defesa das dissertações  dos 

estudantes listados, após os 24 meses previstos na deliberação de nosso Curso, 

ocorre como resultado da necessidade de maior tempo para a sistematização e 

finalização da sua pesquisa. 7) BANCAS: a prof. Anelice informa que, uma vez que 

a greve dos técnicos foi suspensa, o procedimento para marcação de bancas de 

qualificação e defesa será feito pela Secretaria mediante envio dos documentos 

correspondentes. O material será impresso e entregue na secretaria que também 

marcará as salas de realização das bancas. 8) SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 

PROGRAMA: a prof. Tereza Goudard sugere que o colegiado discuta a importância 

de convidar um professor visitante para realização de atividades de formação no 

programa. A prof. Anelice sugere que no dia 7 de marco à tarde se realize um 

seminário no qual o coletivo possa discutir e planejar ações de curto, médio e longo 

prazo, inclusive, a proposta da prof. Tereza. Será encaminhado material de leitura e 

convidada a Prof. Alice Casimiro para a abertura do Seminário em horário de manha 

(aberto a estudantes) A prof. Jacqueline informa que nesse momento será 

socializado o estado da produção de 2017 de todos os professores. 9) 

APROVEITAMENTO DE CREDITOS: foi apresentado o pedido de aproveitamento 

de crédito da mestranda Daniele Barros Vargas Furtado, que cursou como aluna 

especial a disciplina Seminário Temático Avançado: História de Vida na Formação 

de Professores no Ensino Rural, na Universidade Federal de Santa Maria, tendo seu 

pedido aprovado pelo colegiado. 10) SITUACÃO BIBLIOTECA: a coordenação 

informa que realizou uma reunião no dia de hoje, pela manhã, com a bibliotecária 

Rejane, a fim de acompanhar a situação dos estudantes que entregaram suas 

dissertações à biblioteca e necessitam de urgência na conclusão deste processo. A 

bibliotecária se comprometeu a priorizar estes casos e resolver até a próxima 

semana. Fomos informados dos nomes dos alunos que estão com o CRN finalizado 

mas que não foram retirar. Foi acordado com a bibliotecária Rejane que ela 

participaria em breve de um encontro com os mestrandos a fim de explicar as 

normas e exigências da UERJ no que se refere a formatação. 11) ANPED 

SUDESTE: A coordenação informa que a 13 Reunião Cientifica Regional Sudeste 

da Anped, que acontecerá na Unicamp, de 15 a 18 de junho, está fazendo 

levantamento junto aos Programas dos professores que desejam participar do 

Comitê Científico. A única exigência é ser associado a Anped. Após manifestações, 

listamos os seguintes nomes que desejam fazer parte do Comitê Científico, com os 

respectivos Gts: Profª. Alexandra Garcia  - GT 12 – Currículo; Profª. Vania Finholdt 



Angelo Leite - GT 04 – Didática; Profª. Jacqueline de Fátima dos Santos Morais - GT 

13 – Educação Fundamental ; Prof. Luiz Fernando Conde Sangenis - GT 02 - 

História da Educação; Profª. Mairce da Silva Araújo - GT 13 – Educação 

Fundamental; Profª. Sônia de Oliveira Câmara Rangel - GT 02 - História da 

Educação; Profª. Márcia Soares de Alvarenga - GT 18- Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas; Profª. Maria Tereza Goudard Tavares – GT 06 – Educação 

Popular ; Profª. Denize de Aguiar Xavier Sepulveda  - GT 23- Gênero, sexualidade e 

educação; Profª. Inês Bragança – GT  08 Formação de Professores.  Após 

discussão sobre a montagem da proposta de programação da Anped Regional ter 

sido feita sem a participação dos Programas ou dos Gts, a coordenação acordou 

que a enviaria por e mail, com vistas a que os professores pudessem opinar sobre 

se a inscrição deve ser com trabalho integral ou resumo expandido, e sugestões de 

mudanças nos temas ou nos nomes indicados a compor  as mesas, sem perder a 

visão crítica deste processo. As posições serão enviadas a Comissão de 

organização da Anped Regional.   12) INFORMES: - A prof Rosimeri informa que 

está organizando uma sessão do documentário “Soldados do Araguaia” dirigido por 

Belisario Franca, a ocorrer na FFP, no dia 7 de março as 18h. Informa também que 

os próximos números da Revista Arte de Educar estão sendo organizados, um deles 

–sob responsabilidade do nosso Program- com Dossier sobre 50 anos da Pedagogia 

do Oprimido coordenado pelas Profs. Marcia Alvarenga e Teresa Esteban.  A prof 

Maria Tereza informa que gostaria organizar um número com o tema “Infâncias e 

Epistemologias do Sul” com a prof Daniela Finco. O prof Luiz Sangenis informa que 

conheceu a Universidade Livre de Canudos, localizada na Bahia. Após breve 

explicação sobre a importância do projeto desta instituição, convida a todos que 

puderem, a conhecer  esta instituição de ensino. A prof Marcia informa que terminou 

a prestação de contas do Edital Universal. Esclarece que a maior parte do valor 

recebido, foi utilizado para compra de equipamento para a Unidade. A prof Anelice 

informa que seu projeto foi aprovado no mérito para o Edital CNPQ mas não dentro 

da Cota que havia disponível. A prof Maria Tereza informa que o Seminário de 

Educação Popular acontecerá entre os dias 9 e 11 de abril, na FFP.  

 
Sem mais encerrou-se a reunião às 16h e 30 min. Esta ata foi lavrada pelas 

professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais. 

 


