
ATA DA 90a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 
EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos quinze dias do mês de agosto  de dois mil e dezoito, às 13h30min, na 

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

Sepúlveda, Jacqueline Morais, Lúcia Velloso, Rosimeri Dias, Mairce Araújo, 

Marcia Alvarenga, Tereza Goudard, Vania Leite, Nilda Alves, Anelice Ribetto, 

Luiz Fernando Conde Sangenis e Sônia Camara, a bolsista de pós doutorado 

Cláudia das Chagas e as representantes estudantes Ingrid Gomes, Sara 

Busquet, Glasiele Lopes e Carlos de Oliveira 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 

da Ata anterior: foi aprovada a  Ata da 89a com correções de forma; 2) 

Bancas de Defesa e de Qualificação: a professora Anelice informou que 

terminaremos o mês de agosto com todas as bancas (Defesa e Qualificação) 

realizadas. No dia 05 de setembro de 2018 se procederá a jubilação por  

desistência do estudante Rodrigo Azevedo. Informa ainda que, em consulta 

com a Profª Alice Casimiro, esta reafirmou que é o nosso Regulamento que 

rege o tempo máximo de Defesa das Dissertações. Sendo assim, os 

mestrandos devem defender em até 24 meses, com direito a solicitação de 

extensão do prazo por até 06 meses, devendo ser aprovado no Colegiado e 

registrado em Ata. Para CAPES o tempo máximo de defesa é de 30 meses.  

A profª Anelice reafirmou que os bolsistas devem defender em até 24 meses. 

Com isso, os 06 bolsistas da CAPES da Turma de 2017 deverão defender 

até o dia 28 de fevereiro de 2019. 3) Inscrições: A Coordenação informa que 

a inscrição para estudantes regulares, especiais e ouvintes irá de 30 de 

agosto a 5 de setembro. Após esse prazo, a Secretaria enviará os currículos 

dos que pleiteiam uma vaga como aluno ouvinte, para as professoras das 

duas disciplinas eletivas em curso, a fim de que possam escolher, para esta 

modalidade, até 20% do total de alunos inscritos regulares. Os estudantes 

regulares já foram informados dos procedimentos administrativos referentes à 

inscrição. 4) Comissão de Seleção: solicita-se ampla divulgação do 

processo de seleção para Mestrado que abre suas inscrições dia 13 de 

setembro. A Coordenação enviará por e-mail as datas de 2.2018 a serem 

agendadas pela totalidade dos professores (ANEXO 1) 5) Convênio IFMT: a 

prof. Jacqueline avisa que foi oficialmente informado ao IFMT o término do 

Convênio. Apesar do interesse do IFMT em promover um DINTER, e após 

consulta feita pela Coordenação de nosso Programa ao Coordenador da 

Área de Educação, o Colegiado acha prudente concentrar os esforços na 

consolidação do Programa com vistas a possível implantação do Doutorado. 

Assim, um DINTER não seria projetado para este momento. 6) Visita 

Técnica CAPES- Processo APCN: a professora Anelice confirma que nos 

dias 13 e 14 de setembro de 2018, as Profªs Dra. Terezinha 

Oliveira e Dra. Graziela Zambão Abdin realizarão uma visita ao nosso 



Programa com vistas a confirmar a avaliação do APCN proposto em 2017 

para o curso de Doutorado Acadêmico, tendo recebido um parecer provisório 

favorável à aprovação da proposta. Após diversas ponderações, o Colegiado 

acorda a formação de quatro frentes de trabalho para a produção da visita: 1) 

reunião com Reitor e Pró-Reitor no dia 13/9 às 11 horas; 2) reunião com 

corpo docente na FFP no dia 13/9 às 16 horas; 3) reunião com os estudantes 

no dia 14/9 às 9 horas (serão convidados também egressos que estejam 

cursando doutorado) e, finalmente, visita as instalações no dia 14/9 as 13 

horas e 30min. As diversas frentes –formadas por professores e 

representantes dos estudantes- acordam alguns procedimentos necessários 

(reuniões com SR2 e Direção, envio do APCN e conversa com os 

estudantes, convocatória de um grupo de egressos, supervisão da 

infraestrutura com prioridade para a Biblioteca, produção de material, dentre 

outros) 7) Informes:  As professoras Nilda Alves e Alexandra Garcia não 

estarão presentes na Reunião com a CAPES, pois se encontrarão afastadas 

participando de atividades acadêmicas em Portugal e França. A professora 

Jacqueline informa a desvinculação de Roberta Passos do Programa, a 

pedido da estudante, oficializado com o envio de mensagem para o mail do 

Programa no dia 18 de julho de 2018. No referido e-mail a estudante 

comunica  o seu “desligamento no Programa de Pós Graduação em 

Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais – FFP-UERJ por 

questões particulares da minha vida pessoal, e logo, da minha não 

identificação com o programa, por não ter a área de pesquisa da qual estou 

vinculada e estive durante a minha graduação. Tentei me adaptar a esse 

novo, a essa nova linha de pesquisa, mas não consegui me encontrar no 

curso. Declaro que não houve problemas com algum professor, ou disciplinas 

cursadas, mas que se trata de um conflito interno meu. Repensei essa 

decisão durante dois meses e cheguei à conclusão de que seria melhor para 

minha formação, para minha vida pessoal e profissional. Estou ciente da 

decisão que hoje tomo e agradeço imensamente a oportunidade, a acolhida e 

ao aprendizado que tive com todos os professores e amigos que fiz durante 

esse tempo. Peço por favor o cancelamento da minha matrícula”. A estudante 

Sara Busquet informa que o Seminário Discente e de Egressos recebeu 76 

inscrições de trabalhos. A profª Jacqueline orienta que a avaliação que os 

professores devem realizar até 20/8 deve ser sobre aspectos pontuais. A 

profª Tereza informa que nos dias 24 e 25 de setembro 2018 ocorrerá na 

Faculdade de Educação da UFF o III seminário de Intercâmbio do GT 06 -de 

Educação Popular, com o tema “50 anos da Pedagogia do Oprimido-Desafios 

e atualidade do pensamento Freireano", com o apoio dos Programas 

UFF/FFP/UERJ e com o apoio institucional da ANPEd. A professora Lúcia 

Velloso informa que o filme Missão 115, de Silvio Da-Rin, sobre o atentado 

do Riocentro, entra em cartaz no dia 21 e 23 de agosto, respectivamente no 

Rio e em Niterói, com sessão gratuita e debate com o diretor nestes dias. 

Também informou sobre o lançamento do livro do  Profº James Green, sobre 



Herbert Daniel, com uma breve mesa, da qual ela participará, no dia 31 de 

agosto na Casa Rui Barbosa. A professora Vania Leite relatou que está 

participando da formulação do Estatuto da Associação Nacional de Didática 

juntamente com os profs Libâneo, Selma Pimenta, Priscila Andrade (UFRJ) e 

Suzana Gomes (UFMG). Esse estatuto será discutido no XIX ENDIPE – 2018 

em Salvador, na Bahia. Vania Leite também informou que está colaborando 

com algumas professoras da UFF e UNIRIO para a elaboração de uma 

proposta que traga o próximo ENDIPE 2020 para o Rio de Janeiro. A 

professora Rosimeri informa que  participará do XI Colóquio Internacional 

Michel Foucault: Foucault e as práticas de liberdade a ser realizado entre 25 

e 29 de setembro de 2018, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade 

Federal de Santa Catarina. A professora Nilda Alves informa que o X As 

Redes Educativas e as Tecnologias se realizará no inicio de julho de 2019, 

sendo importante que o Programa comece a discutir a conformação da Mesa 

que tradicionalmente coordena. A professora Anelice informa que participou 

com 04 estudantes do Mestrado do IV Congreso Internacional Entre Salud y 

Educación, realizado na Universidad Provincial de Córdoba/Argentina, e que 

espera que no mês de setembro o convênio com a referida Instituição seja 

assinado. A profª. Anelice participará de atividades de cooperação inter-

institucional na Universidad Provincial de Córdoba e no ISEF de General Pico 

em Argentina entre 3 e 8 de setembro de 2018. Sem mais, encerrou-se a 

reunião às 16h. Esta ata foi lavrada pelas professoras Anelice Ribetto e 

Jacqueline Morais. 

 

ANEXO 1 

DATAS GERAIS IMPORTANTES: INÍCIO DAS AULAS DO MESTRADO: 10/9/2018; 

FINALIZAÇÃO DAS AULAS DO MESTRADO: 19/12/2018; FINALIZAÇÃO DO SEMESTRE 

1.2018 DA UERJ: 24 DE JANEIRO DE 2019; FÉRIAS DOS PROFESSORES: 25 DE 

JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2019; PREVISÃO DE INICIO DAS AULAS 1.2019: 25 

DE FEVEREIRO DE 2019; 

VISITA DA CAPES (APCN-DOUTORADO). 

 Quinta-feira 13 e sexta-feira 14 de setembro de 2018; 

REUNIÕES DE COLEGIADO 2.2018: (necessitamos flexibilizar as datas considerando 

nosso calendário seleção, eleições, eventos, UERJ sem muros, etc. Por isso, avisamos com 

antecipação para que possam se programar); 

Setembro: - quarta-feira 12 de setembro – 13h30min; Outubro: - quarta-feira 3 de outubro – 

13h30min; Novembro: - quarta-feira 7 de novembro – 13h30min (coincide com a distribuição 

dos projetos do processo seletivo e montagem de entrevistas: importante a presença de 

todos e todas) - quarta-feira 14 de novembro - 13 h ou 15h30min (reunião  antes ou após 

Reunião do DEDU para HOMOLOGAR resultados das  entrevistas e encaminhamentos para 

homologação de resultados finais:  importante a presença de todos e todas) - 

Dezembro: - quarta-feira 12 ou 19 de dezembro (se for 12 necessitamos que aconteça antes 



ou após Reunião do  DEDU. Vamos conciliar)- Janeiro: - quarta 17 ou 24 de 

janeiro (importante: sucupira, bancas de bolsistas, substituição de bolsas, horários, inicio 

1.2019) 

DATAS DE ATIVIDADES QUE COMPETEM A TODOS OS PROFESSORES NO 

PROCESSO SELECTIVO DO MESTRADO- TURMA 2019: 

- Prova escrita (entre 5 a 6 professores): sexta-feira 19 de outubro de 9h às 12 h- 

Correção das provas escritas: 25 e 26, 29, 30 e 31 de outubro na FFP.- Reunião para 

leitura dos projetos enviados para cada orientador- conformação das duplas e 

horários de entrevistas: 7 de novembro- 13h30min- Realização das Entrevistas: 12 e 13 

de novembro: de 8h às 18h; 14 de novembro: 8h às 12h- Reunião homologação 

resultados entrevista: 14 de novembro à tarde. 

 


