
ATA DA 89a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 13h, na sala 322 do Bloco 

B, reuniram-se os professores: Alexandra Garcia, Denize Sepúlveda, Helena 

Amaral, Jacqueline Morais, Lúcia Velloso, Mairce Araújo, Marcia Alvarenga, Maria 

Tereza Goudard, Vânia Leite, Anelice Ribetto, Luiz Fernando Conde Sangenis, 

Sônia Câmara, o secretário Marcus Vinicius, a bolsista de pós doutorado Cláudia 

das Chagas e as representantes estudantes Ingrid Gomes, Sara Busquet e Glasiele 

Lopes, para realizar a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em 

Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, com a seguinte 

PAUTA: 1) Aprovação Ata anterior: foi aprovada a  Ata da 88a ; 2) SUCUPIRA: a 

profª Anelice informa que devem acontecer mudanças na avaliação da CAPES, 

conforme repassado através de e-mail do coordenador da área de Educação na 

CAPES ao FORPRED, mas que ainda não há orientações. Segundo calendário, o 

documento de área deve sair em dezembro e o preenchimento da Plataforma 

Sucupira deve ser feito de janeiro a fevereiro de 2019. A professora Jacqueline deve 

participar de Reunião do FORPRED na UNICAMP neste mês e a professora Anelice 

no mês de setembro na UFMG. A solicitação dos dados aos docentes do programa 

será feita no mês de novembro com entrega em dezembro. A professora Anelice 

realçou que dois dos pontos devem mudar. São eles: Inserção Social e Egressos. 3) 

Comissão de Seleção: é confirmada a comissão de Seleção para Turma 2019 do 

Mestrado com a indicação das professoras Sônia Câmara, Denize Sepúlveda à 

Coordenação do Programa. Serão oferecidas um total de 26 vagas: 02 vagas por 

cada um dos seguintes professores: Alexandra Garcia, Denize Sepúlveda, Helena 

Amaral da Fontoura, Jacqueline Morais, Nilda Alves, Mairce Araújo, Marcia 

Alvarenga, Maria Tereza Goudard, Vânia Leite, Anelice Ribetto, Luiz Fernando 

Conde Sangenis, Sônia Camara e Rosimeri Dias. O Edital será enviado até 13 de 

julho para o jurídico da UERJ, via SR2. O Cronograma proposto é o seguinte:  

INSCRIÇÕES: de 13 de setembro a 4 de outubro de 2018;  DIVULGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: 11 de outubro de 2018; PERÍODO PARA 

RECURSO SOBRE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 12 a 15 de outubro de 

2018; RESULTADO DO RECURSO SOBRE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

16 de outubro de 2018; PROVA ESCRITA: 19 de outubro de 2018; DIVULGAÇÃO 

DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA E HORÁRIOS DA DEFESA DO PRÉ-

PROJETO (EM ENTREVISTA):  9 de novembro de 2018; ENTREVISTA-DEFESA 

DO PRÉ PROJETO: 12, 13 e 14 de novembro de 2018; DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS DA ARGUIÇÃO DO PRÉ-PROJETO: 16 de novembro de 2018; 

PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA: 23 de novembro de 2018; DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

06 de dezembro de 2018; MATRÍCULA: 5 de fevereiro de 2019; 

RECLASSIFICAÇÃO (se houver): 6 de fevereiro de 2019. 4) Convênio IFMT: a 

professora Anelice informa que será enviada uma comunicação oficial ao Pro-reitor 

de pesquisa do IFMT informando a finalização do Convênio após a seleção de 2018. 

Não haverá seleção para turma 2019.  Em conversas anteriores a Pro-reitoria se 

manifestou interessada na criação de um Minter, o que o Colegiado do nosso 

programa achou importante de ser registrado na comunicação. 5) Edital PAPD: A 

coordenação esclarece que foi enviada ao DEPESQ/SR-2 os formulários de 



solicitação de Bolsa PAPD Pesquisa referente à prof.ª Nilda Guimarães Alves, 

candidata pelo nosso Programa. O colegiado reafirma a indicação deste nome e sua 

importância para nosso programa, levando em conta o atendimento de nosso plano 

de desenvolvimento institucional e os próprios critérios do edital: sua reconhecida 

liderança nacional e internacional no campo da educação, sua importante produção 

expressa no currículo lattes, ser docente aposentada da UERJ com mais de 74 anos 

de idade, e não possuir atualmente bolsa - a anterior terminou em outubro 2017. O 

colegiado entende que, diante do cumprimento destes itens, se legtima este pedido 

de bolsa. 6) Procedimentos para pedidos de realização de Estágio de Pós- 

Doutorado:  o Colegiado institui como procedimento, que os interessados em cursar 

um Estágio de Pós-Doutorado, devem enviar Carta de intenção ao Programa com 

Plano de Trabalho a ser aprovado pelo Colegiado. 7) Pedido de coorientação: é 

aprovada a coorientação da pesquisa da mestranda Ingrid Gomes pela Prof. Dra. 

Pâmela Suelli da Motta Esteves, CPF: 10634653709, professora da FFP/UERJ; 8) 

Aprovação pedido de diárias e passagens: é aprovado o pedido de diárias e 

passagens das professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais para participação 

de reuniões do FORPRED em setembro na UFMG e em julho na UNICAMP 

respectivamente. São aprovadas as solicitações de diárias para apresentação de 

trabalhos em eventos das seguintes mestrandas: Ingrid Gomes, Camila Silva 

Pereira, Sara Busquet, Líbia Busquet, Arina Martins, Daiana Pilar, Isabele Fonseca e 

Nayara Alves Macedo. A professora Anelice informa que com essas diárias todo o 

recurso do Proap foi investido e sugere que no mês de setembro se faça uma nova 

avaliação dos critérios de apoio aos estudantes para participação em eventos com 

base ao recurso do CEPUERJ. Atualmente, se apoia com diárias para participação 

de eventos nacionais (máximo 03 diárias) ou internacionais (uma diária), um evento 

por semestre por estudante. Os bolsistas também podem receber esse 

financiamento; 9) Aprovação Banca Defesa: Estudante: Angélica Barbosa. Banca: 

Inês Barbosa de Oliveira (orientadora), Elionaldo Fernades Julião (UFF), Alexandra 

Garcia Ferreira Lima (UERJ) e Patrícia Elaine Pereira dos Santos (UERJ); Dia: 21 

de agosto de 2018; 10) Informes: - a professora Anelice informa que o secretário 

Marcus ficará de férias entre 30 de julho e 28 de agosto de 2018 - a prof. Anelice 

solicita que a reunião de julho passe para o dia 1/8/2018 e a solicitação é aprovada. 

– as professoras Rosimeri Dias e Alexandra Garcia representarão o Programa entre 

os dias 15 e 18 de julho e 9 e 10 de agosto, datas em que a Coordenadora e a 

Coordenadora Adjunta estarão afastadas participando de eventos (a professora 

Anelice na Universidad Andina de Quito, Equador e na Universidad Provincial de 

Córdoba, Argentina; a professora Jacqueline na UNICAMP e em Cajamarca, Peru); - 

a Comissão de organização do Seminário Discente e de Egressos informa que as 

inscrições para apresentação de trabalhos para o “V Seminário Processos 

Formativos e Desigualdades Sociais e III Seminário de Egressos – PPGedu - 

FFP/UERJ: Pesquisas e Resistências em Educação”, que ocorrerá em 24 de 

Outubro de 2018, se encerram no dia 4 de agosto de 2018. A Comissão lembra que 

informações e inscrições estão disponíveis no site: 

https://seminarioffpmestra.wixsite.com/ppgedu2018. Informa também que 

Redonda "Formação de Professores: Pesquisas, Práticas e Políticas" será composta 

pela Profª Drª Marli André (PUC-SP) e a Profª Drª Maria Tereza Goudard Tavares 

(FFP-UERJ). A professora Márcia Alvarenga informa que foram publicados os Anais 

do IV Seminário EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO 

https://seminarioffpmestra.wixsite.com/ppgedu2018


DE PROFESSORES no seguinte site: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3b0ba0_35b0077e2bea47b5ba7567514b75620c.pdf e 

sugere o envio do material em pdf para publicação direta no Site do Programa. – a 

professora Maria Tereza Goudard  informa que acontecerá o “III Seminário Temático 

do GT-Educação Popular da Anped – 50 anos da Pedagogia do Oprimido: 

atualidades e desafios do pensamento freireano”, nos dias 24 e 25 de setembro na 

Faculdade de Educação da UFF e pede o apoio com aprovação do uso do Logo do 

Programa no evento, sendo aprovado. A profª informa também que no dia 13 de 

julho acontecerá o lançamento do livro “Estudos e pesquisas com o cotidiano da 

educação das infâncias em periferias urbanas”, às 18h, no Salão de Eventos, com a 

presença da profª Drª Ana Lucia Goulart de Farias. A professora Denize Sepúlveda 

informa que fez o pedido de abertura de um Diretório de Pesquisa no CNPq e que 

está a espera da certificação. A mesma professora comunica que está na 

organização do “Fórum Michel Foucault e a educação: por uma formação outra” com 

primeiro encontro marcado para o dia 22 de outubro, na FFP, composto por 

professores da FFP, UFF, UFRJ e PPFH/UERJ. A professora Denize Sepúlveda 

relembra que no dia 20 de julho, às 18h, no auditório da FFP, acontecerá a mesa 

“As pautas LGBTIS, o encarceramento e a laicidade” com a presença de Jean 

Wyllys, o profº Cláudio Nascimento, o profº José Antonio Sepúlveda e o profº 

Marcelo Biar. Sem mais, encerrou-se a reunião às 15h30min. Esta ata foi lavrada 

pelas professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais. 
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