
ATA DA 88a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 13h e 30 min, no auditório 
do Bloco C, reuniram-se as professoras Alexandra Garcia, Denize Sepulveda, 
Helena Amaral, Jacqueline Morais, Lucia Velloso, Mairce Araújo, Marcia Alvarenga, 
Tereza Goudard, Rosimeri Dias, Vania Leite, o secretário Marcus Vinicius e a 
bolsista de pós doutorado Cláudia das Chagas 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 87a; 2) SEMINÁRIO DE MESTRANDOS E EGRESSOS: os 
estudantes presentes informaram que a comissão de organização do IV Seminário 
Processos Formativos e Desigualdades Sociais e III Seminário de Egressos 
PPGEDU, em reunião com as profªs Helena Amaral, Jacqueline Morais e Cláudia 
das Chagas, definiram que este evento acontecerá no dia 24 de outubro de 2018. 
Será composto por um café da manhã, seguido da abertura oficial com 
representantes da coordenação do mestrado e da representação estudantil. Após, 
haverá uma mesa de debates tendo como convidadas a profª Maria Tereza Goudard 
Tavares e um profº externo ao nosso programa, ainda a definir. Ao alunos ainda 
informam que na parte da tarde, serão organizadas Rodas de Conversas nas quais 
mestrandos e egressos do nosso Programa poderão apresentar suas pesquisas. A 
profª Helena esclarece que o evento prevê para a noite, um Sarau Cultural e o 
lançamento do livro com os textos dos inscritos no Seminário. Informa, além disso, 
que está em negociações com a editora Intertexto que se encarregará desta 
publicação. Os estudantes informam ainda que, em breve data, novos detalhes a 
respeito do Seminário serão divulgados;  3)CONTROLE DE DEFESAS E 
QUALIFICAÇÕES - APROVAÇÃO DE BANCAS: a professora Jacqueline informa 
que cinco estudantes ainda não realizaram a banca de defesa. A bolsista de pós 
doutorado Cláudia das Chagas informa que, apesar de todas as tentativas de ajuda 
e comunicação que tanto a coordenação do mestrado quanto a profº Nilda Alves, 
sua orientadora, realizaram, o estudante Rodrigo Brito de Azevedo comunicou a 
desistência do mestrado. Os professores se manifestaram lamentando essa decisão 
do estudante. Foram apresentadas e aprovadas as seguintes bancas: Banca 
FLÁVIA DA CONCEIÇÃO R.  FERNANDES: Data: 05 de julho de 2018; Banca: 
Profa. Dra. Helena Amaral da Fontoura (Orientadora); Profª. Drª. Iduína 
Mont´Alverne Chaves – UFF; Profª. Drª. Alexandra Garcia  – UERJ e Profª. Dra. 
Maria Tereza Goudard Tavares– UERJ; Banca FERNANDO JOSÉ CÂNDIDO DA 
SILVA: Data: 30 de julho de 2018; Banca: Profa. Dra. Márcia Soares de Alvarenga 
(Orientadora); Profª. Drª. Alzira Batalha Alcântara - UERJ ; Profº  Drº. Nicholas 
Davies  – UFF.  Ainda em relação ao tema, a profª Jacqueline informa que, a partir 
de uma mensagem enviada pela profª Alexandra a respeito dos procedimentos de 
preenchimento do formulário, e após avaliação com o secretário do programa, 
propõe que o preenchimento do pedido de marcação das bancas de qualificação e 
defesa seja feito através de um formulário googledocs, disponibilizado na página do 
Programa através de um link próprio. Após debate, o colegiado aprova esse 
procedimento. O secretário ficou responsável por informar a todos os estudantes. 
4) SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CO-ORIENTAÇÃO. 
Após ponderações a respeito da necessidade de estabelecermos de forma clara 
critérios e procedimentos institucionais para apresentação de pedidos de orientação 
de pós-doutorado e co-orientação de mestrado, tais como entrega de uma carta 
formal com pedido, apresentação do projeto e plano de trabalho para os professores 
do programa, o colegiado aprova os pedidos da profº Denize Sepúlveda quanto a 
indicação do nome do profº José Antônio Miranda Sepulveda, docente da UFF, 
como co-orientador de sua orientanda Maira Martins da Silva; do pedido de 



orientação de pós-doutorado  da profª  Professora Eda Maria de Oliveira Henriques, 
docente na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a ser feita 
pela profª Inês Bragança no período de agosto de 2018 a agosto de 2019; do pedido 
da profª Andréa Rosana Fetzner (Unirio), para participar dos encontros do Grupo 
Vozes da Educação: memórias, histórias e formação docente, durante os  meses de 
setembro a novembro de 2018, sob supervisão de profª Jacqueline  Morais e Mairce 
Araújo, no marco de sua Licença Capacitação. Após aprovação destes pedidos, foi 
indicado pelos profs que o estabelecimento de critérios e procedimentos 
institucionais para aprovações desta natureza seja ponto de pauta no próximo 
colegiado. 5) ANPED SUDESTE. A profª Tereza Goudard, coordenadora do GT 06 – 
Educação Popular,  informa as dificuldades enfrentadas por coordenadores e 
parecerista dos GTs durante o processo de distribuição e avaliação dos trabalhos e 
pôsteres inscritos na Anped Sudeste. Aponta também os problemas no sistema, o 
que resultou em impedimentos e atrasos na avaliação de muitos trabalhos. A profª 
Jacqueline, coordenadora do GT 13 – Ensino Fundamental, confirma os problemas 
descritos pela prof Tereza e aponta a falta de informações claras quanto os 
procedimentos dos coordenadores. Além disso, agradece a participação dos profs 
Luiz Fernando e Inês Bragança, que mesmo sendo vinculado a outros GTs, 
participaram como parecerista do GT 13. A profª Vania Leite, coordenadora do GT 
04 – Didática, reafirma todo o já dito e destaca o empenho da secretaria da Anped 
para resolver rapidamente o que lhe era cabido. 6) INFORMES: - A profª Jacqueline 
informa a realização da Roda de Conversa “Formação de Professores: Políticas e 
Práticas”, a ser realizada em 29 de junho de 2018, às 10h, com profº Júlio Emílio 
Diniz-Pereira (UFMG), coordenada pela profª Inês Bragança. - A profª Rosimeri Dias 
lembra a conferência "Subjetividades em revolta: 50 anos de maio de 68" proferida 
pela profª Heliana Conde, a ocorrer em 4 de julho as 18h, no auditório do Bloco C. - 
A profª Lucia Velloso anuncia a publicação de seu livro “Darcy Ribeiro: educação 
como prioridade” pela editora Globo. - A estudante Glasiele Lopes de Carvalho 
solicitou ajuda para ida a Audiência Pública sobre a Base Nacional Comum 
Curricular de Ensino Médio, que ocorrera em julho, na cidade de Fortaleza, na 
categoria de trabalho de campo, sendo aprovado seu pedido. - A profª Jacqueline 
informa que os Programas receberam na noite anterior, uma mensagem a respeito 
do Edital PAPD - Programa de Apoio à Pesquisa e Docência, tornada pública pela 
SR2, para concessão de 36 bolsas com duração de 06 a 24 meses, em consonância 
com o AEDA-040/REITORIA/2016. Tendo em vista que de 02 a 13/07/2018 a 
unidade deverá enviar uma única CI (Comunicação Interna), informando as datas de 
aprovação dos docentes no Departamento, Unidade e Programa de Pós-Graduação, 
foi formada uma Comissão constituída pelas profs Jacqueline Morais, pela 
coordenação, Tereza Goudard e Helena Amaral para análise do edital. A profª 
Tereza indica o nome da profª Nilda Alves para essa bolsa, recebendo aprovação 
dos professores presentes. A comissão irá se comunicar com a profª Nilda a fim de 
verificar seu interesse. Sem mais encerrou-se a reunião às 15h e 30 min. Esta ata 
foi lavrada pela professora Jacqueline Morais. 


