
 

 

ATA DA 102a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PROCESSOS FORMATIVOS E 
DESIGUALDADES SOCIAIS DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA UERJ. 

 
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 13h30min, no 
Auditório do Bloco C da FFP/UERJ, reuniram-se as professoras Anelice 
Ribetto,  Nilda Alves, Luiz Fernando Conde Sangenis, Rosimeri Dias, Lúcia 
Velloso, Vânia Leite, Denize Sepúlveda, Marcia Alvarenga, Helena Fontoura, 
Tereza Goudard e Cláudia das Chagas;  os representantes dos estudantes 
Eurídice Hespanhol, Letícia Pacheco, Sara Busquet, Glasiele Ribeiro e 
Carlos Oliveira;  e o Secretário Marcus Vinícius Marçal da Cunha, para 
realização da reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Faculdade de Formação de Professores da 
UERJ, com a seguinte PAUTA:  
1) Aprovação Ata anterior: é aprovada a ata da 101ª Reunião de Colegiado; 
2)   Homologação dos Resultados finais e das orientações de Doutorado: são 
homologados os Resultados Finais da Seleção de Doutorado e a 
correspondente orientação, sendo:  
 

 



 
3) Comissão de Credenciamento dos novos professores: a prof. Marcia 
Alvarenga informa que estão abertas as inscrições até dia 20/8. A professora 
Anelice informa que –até o momento- não temos inscritos; 
4) Processo Seletivo de Mestrado: o Colegiado aprova a abertura de 24 
vagas para a seleção de Mestrado, sendo: 2 (duas) vagas para cada um dos 
seguintes professores Anelice, Helena, Rosimeri, Sonia, Luiz, Vânia, Denize, 
Marcia, Tereza e Mairce; 1 (uma) vaga para as professoras Alexandra e 
Jacqueline e 2 (duas) vagas que ficarão disponíveis para os novos 
professores, que eventualmente se credenciem no Programa no processo em 
Curso (ponto 3 dessa Ata). A profª. Anelice informa que o Edital será 
encaminhado logo para o Departamento Jurídico da UERJ e, uma vez 
aprovado, encaminhará as datas que precisam ser agendadas por todos os 
professores: correção de provas escritas, distribuição dos projetos e 
realização das entrevistas.  
5) Situação de Aluna Ana Paula Meninea: a Profª. Anelice informa que a 

estudante em questão, orientanda do Prof. Luiz Fernando Sangenis solicita 

trancamento de matrícula. Após informes do orientador e das professoras 

que coordenaram a Disciplina Obrigatória do Curso o colegiado sugere que a 

Coordenação encaminhe a seguinte mensagem para a estudante: o 

Colegiado debateu seu pedido de trancamento e a decisão foi a seguinte: 

Segundo nossa Deliberação, no seu Art. 23, você só pode pedir trancamento 

de matrícula após ter cursado o primeiro semestre. Considera-se como 

cursado o primeiro semestre quando o estudante, pelo menos, 

tenha frequentado e entregue o trabalho final da Disciplina Obrigatória 

Seminário de Fundamentação. Assim sendo, só poderemos efetivar o 

trancamento solicitado após o envio do trabalho final da Disciplina, que, 

segundo as professoras Vânia e Lúcia é 10 de agosto de 2019. Sem isso, o 

Colegiado não considerará como cursado o primeiro semestre e você não 

poderá usufruir de trancamento da matrícula, devendo cursar normalmente 

as disciplinas nas que se matriculou para 2.2019. Aguardamos até 10 de 

agosto o envio do trabalho final. (Anexamos a Ata a troca de e-mails 

institucionais mantidos entre Coordenação e Estudante) 

6) Comissão de bolsas: a profª. Anelice informa que, após a realização da 
matrícula,  duas estudantes de Doutorado para Bolsas: 1) Érica Renata Vilela 
de Morais e 2) Fernanda Medeiros Alves B. Martins. Informa ainda que foi 
comunicado ao Setor da UERJ nossa demanda e que o dito setor realizará a 
solicitação a CAPES. 

 
7) Comissão de Auto-Avaliação e Planejamento: o prof. Luiz Fernando 
confirma a realização do Seminário no dia 18 de setembro as 13h30min no 
Miniauditório da FFP. A profª. Anelice aproveita para apresentar Documento 
enviado pela CAPES e que deve ser preenchido para o Seminário de Meio 
Termo que se realizará em Brasília nos dias 2, 3, e 4 de setembro. Dita ficha 
–que será sistematizada pela Coordenadora e o Prof. Luiz Fernando- traz 
elementos muito importantes para o processo de auto-avaliação. São lidos 
alguns desses elementos a modo de exemplo. É remarcada a necessidade 



de que no preenchimento dos dados da Sucupira de 2019 os professores 
sistematizem detalhadamente todas as atividades realizadas (trabalhos 
técnicos, palestras, produção artística, etc). 

 
8) O Colegiado aprova a participação do Programa do Edital EDITAL 

FAPERJ Nº 12/2019 –APOIO AOS PROGRAMAS E CURSOS DE 

PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

2019. O Projeto “APOIO AO FORTALECIMENTO DO CURSO DE 

MESTRADO E IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO- PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS” 

será submetido pela Coordenadora Anelice Ribetto com cadastro dos 

professores do Programa na Equipe. O projeto –em processo de escrita-  

será enviado pela coordenação para os professores Rosimeri Dias e Luiz 

Fernando Sangenis com o objetivo de e realizar uma formulação coletiva do 

projeto. 

 
9)   Informes:  
9.1. A profª. Anelice informa que a prof. Jacqueline se encontra atendendo a 
problemas de saúde e que possivelmente afastem-na por um tempo das 
atividades acadêmicas. A professora já está providenciando licença médica. 
 9.2. a professora Anelice informa que a CAPES disponibilizou um novo 

qualis e solicita aos professores que confiram a nova pontuação da produção 

desde 2017. Informa também que a Revista Interinstitucional Artes de Educar 

foi avaliada como B1 no Qualis/Capes e reconhece o trabalho de excelência 

desenvolvido pela Comissão Editorial da nossa Revista. A prof. Rosimeri 

informa que os mestrandos Carlos Oliveira e Letícia Pacheco já estão 

cadastrados como Apoios à Revista; 9.3. A Coordenação solicita ao Corpo 

docente e Discente a leitura atenta da Deliberação publicada no site do 

Programa e do fluxograma do Curso de Doutorado; 9.4. A professora Anelice 

informa que foram liberados aprox. 5.000,00 do PROAP/ 2015 destinados às 

diárias de estudantes; 9.5. A professora Anelice informa que nos dias 2, 3 e 4 

de setembro a Coordenação estará participando do Seminário de Meio 

Termo na CAPES/Brasília; 9.6. O Colegiado aprova a atividade proposta pelo 

PPFH como parte Projeto CAPES/PRINT com o Jorge Ramos do Ó- 

Universidade de Lisboa e Tiago Almeida -Escola Superior de Educação de 

Lisboa no dia 11 de setembro. Dita atividade é co-organizada coo 

PPFH/UERJ- CAPES-PRINT, o PPFH/UERJ  e o Curso de Pedagogia da 

FFP/UERJ  no contexto da celebração dos 25 anos do Curso de Pedagogia e 

10 do Programa. O Colegiado também aprova a realização das seguintes 

atividades: Segundo Fórum EJA com a Rede de São Gonçalo no dia 12 de 

agosto às 18 h. e Fórum Itinerante Michel Foucault e Educação no dia 19 de 

agosto; 9.7. A Prof. Helena Fontoura informa que depositaram a primeira 

parcela do EDITAL FAPERJ Nº 12/2018 no valor de 176.00,00 reais. 

Conforme já acordado o recurso deve custear, primeiramente, a compra do 



elevador para resolvermos a acessibilidade à Biblioteca; 9.8. A professora 

Marcia Alvarenga informa que os mestrandos Adalberto de Moraes Gomes 

Filho e Glasiele Lopes de Carvalho Ribeiro estarão no mês de novembro em 

uma atividade na Universidade do Porto - Portugal, sob coordenação do 

Professor José Pedro de Almeida, coordenador do Instituto Paulo Freire no 

campi. 9.9. A professora Tereza Goudard informa que até o dia 20 de agosto 

o site do VII Seminário Vozes estará on-line, no endereço eletrônico 

www.congressovozes.com.br . Além disso, entre os dias 25 de setembro e 02 

de outubro participará do evento XII Encuentro nacional del colectivo 

argentino de educadores que hacen investigación desde la escuela: el 

desafio de educar investigando para el fortalecimiento del campo popular. 

Resistências, luchas y desafíos, junto às mestranda Cintia Larangeira e 

Adrielle Lisboa. 9.10. As professoras Nilda Alves, Alexandra Garcia e Cláudia 

das Chagas informam que entre os dias 16 e 18 de outubro participarão do III 

Seminário Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual em 

Montevidéu, Uruguai; 9.11. A prof. Denize Sepúlveda informa que entre os 

dias 13, 14 e 15 de novembro participará junto ao GESDI do Evento 

Desfazendo Género em Recife; 9.12. A professora Nilda Alves informa que o 

livro Michel de Certeau e as pesquisas nos/dos/com os cotidianos em 

educação já está disponível no Scielo e o Prof. Luiz Fernando Sangenis 

informa que o livro Formação de Professores para uma Educação Plural e 

Democrática organizado por ele, Oliveira e Carreiro estará disponível na 

mesma plataforma na próxima semana. Esse último livro será lançado na 

sede da EDUERJ no dia 21 de agosto as 17h30min. 9.13 a Prof. Rosimeri 

Dias informa que o Dossiê da Revista Interinstitucional Artes de Educar para 

o ano de 2020 terá como tema Itinerâncias entre Michel Foucault e Educação 

e será organizado pelo nosso Programa. 

Sem mais, encerrou-se a reunião às 16h30min, sendo esta ata lavrada pela 

professora Anelice Ribetto. 
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