
ATA DA 116a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS DA 
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte reuniram-se de forma remota 

para a centésima décima sexta reunião do colegiado, professores e representantes de turma do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdade Sociais da 

FFP/UERJ. Estiveram presentes as professoras e professores: Rosimeri de Oliveira Dias; Anelice 

Ribetto; Vânia Leite; Maria Tereza Goudard Tavares; Lucilia Augusta Lino; Helena Amaral 

Fontoura; Márcia Alvarenga; Luiz Fernando Conde Sangenis; Arthur Vianna Ferreira, a pós-

doutoranda Cláudia Chagas; o secretário da pós-graduação Marcus Vinícius e as representantes 

dos estudantes Fátima Mello, Érica Renata Vilela de Morais e Fernanda Dourado. Iniciando a 

reunião o Coordenador do Programa professor Luiz Fernando Conde Sangenis sugeriu seguir a 

pauta previamente recebida. Informes. O coordenador enfatizou que o primeiro informe diz 

respeito aos processos seletivos de mestrado e doutorado que estarão em curso até fevereiro do 

ano que vem, porque a universidade ficou durante algum tempo sem dar andamento nos processos 

seletivos, por conta da questão das cotas, até que se conseguiu uma forma de fazer a seleção sem 

ser presencial. Quando foram aprovados, os editais e os cronogramas tiveram que ser refeitos. Os 

processos serão encerrados em fevereiro de 2021, o mestrado em 26/02 e doutorado em 05/02. O 

segundo informe foi sobre os editais. O primeiro edital 05/2020 da FAPERJ foi enviado, 

informando que todos os professores permanentes foram incluídos na qualidade de pesquisadores 

associados e devidamente cadastrados no SisFaperj, e que o resultado parcial sairá no dia 3 e o 

resultado final no dia 14/12. Com relação ao edital 25/2020 do CNPq, introduziu uma nova forma 

de concessão de bolsa para os programas, modificando gradativamente o sistema de cotas. O nosso 

Programa enviou um projeto institucional que foi rejeitado na primeira análise. Apesar de ter sido 

aprovado no mérito, foi informado que não há cota orçamentária para todos os projetos aprovados. 

Outro informe é sobre a ANPED Sudeste que começará dia 30 de novembro e terminará dia três 

de dezembro. A programação já se encontra na página do evento e todas as mesas e apresentações 

já foram distribuídas com data e hora marcadas. Outro aviso foi em relação à Plataforma Sucupira, 

pois os programas terão que indicar os melhores produtos, mas ainda não se sabe os Qualis das 

revistas. Outro alerta é sobre a alteração da ficha de avaliação com uma série de quesitos internos 

com relação aos aspectos qualitativos do Programa, o que vai fazer com que tenhamos consciência 

das profundas mudanças no preenchimento da plataforma. A professora Anelice pediu a palavra, 

esclarecendo a dificuldade da coordenação em fazer o trabalho na Plataforma Sucupira, 

mencionando que a bagagem que temos de trabalho já dará elementos suficientes para que o 

resultado seja positivo. Lembrando que nosso Programa tem elementos para sair desse momento 

difícil com sucesso. Apesar das mudanças, o Programa tem condições de fazer um bom trabalho 

quadrienal. O Professor Luiz Fernando lembrou que a ficha ainda está em discussão dentro da 

própria área da educação. Professora Anelice lembrou que em relação ao Qualis, apesar da questão 

das dificuldades, poderá ser usado como referência o Qualis provisório de 2018.  A professora 

Rosimeri pediu a palavra e disse que a ANPED chamou um grupo, onde estarão presentes membros 

do FEPAE nacional, das regionais e o FORPREDE, para fazer um recurso e encaminhá-lo à 



CAPES. Enfatizou também que a SBPC vai encabeçar esse recurso e que está sendo feita uma 

articulação neste sentido. O Coordenador solicitou que a professora Anelice falasse novamente 

sobre os vídeos dos docentes, uma iniciativa da comissão de comunicação.  A professora Anelice 

fez três solicitações: a primeira é que até 15 de dezembro cada um dos professores envie para ela 

um vídeo, a fim de que possa no mês de janeiro editar as gravações e colocá-las no Facebook com 

possibilidade de carregamento na página do Programa, de modo a divulgar um pouco do trabalho 

que cada um faz, campo de pesquisa e etc., e que enviará um vídeo dela e do Luiz Fernando, que 

já estão prontos, para servir de modelo para que os colegas possam se basear. A segunda, é rever 

a questão de colocar na página do Programa no Facebook somente os eventos que vão usar a logo 

do Programa, considerando que acha necessário ampliar para outros eventos que podem não levar 

o logo, mas são de professores do Programa. A terceira foi sugerir o nome do professor Arthur 

Vianna para compor com ela a comissão de comunicação. O coordenador pediu que todos tentem 

atender, na medida do possível, mandando o material que a professora Anelice pediu. Em seguida, 

o Coordenador passou para o último informe, esclareceu que estamos seguindo à risca nosso plano 

estratégico quadrienal, resultado do planejamento participativo. Nesse sentido, está enviando um 

projeto à FAPERJ em resposta ao Edital 05/2020 de Apoio aos Programas Stricto Sensu do Estado 

do Rio de Janeiro para a criação de um sistema de gestão acadêmica para a nossa Secretaria, de 

modo que o papel seja abolido e todos os processos acadêmicos sejam realizados on line, inclusive 

prevendo comportar uma página mais ágil para o Programa. No Plano Estratégico, estava previsto 

um seminário com objetivo de discutir e avaliar a proposta curricular dos cursos, porém, estamos 

adiando isso para 2021, porque o momento de pandemia torna-se conturbado para esta ação.  A 

professora Maria Tereza Goudard Tavares pediu a palavra e falou sobre os prazos do processo 

seletivo, solicitando que fossem colocados os horários das aulas e as disciplinas na página do 

Programa, para que os mestrandos e doutorandos possam se programar junto aos seus trabalhos e 

obrigações profissionais. Foi acatada a sugestão da professora Maria Tereza. O professor Luiz 

Fernando solicitou esclarecimentos sobre o acesso ao Webseminário Diálogos com Paulo Freire. 

A professora Helena disse que não é necessária inscrição prévia, e que a sala comporta 100 pessoas, 

bastando que o interessado entre e se inscreva no chat.  A professora Anelice falou que entrou em 

contato com as pessoas da Argentina e que o Vice-Reitor da Universidade de Córdoba, professor 

Enrique Bambozzi e a professor Andréa Arcuri do Instituto Superior de Formación Docente - 

Paulo Freire de Neuquen ficaram muito felizes e honrados com o convite. O professor Luiz 

Fernando parabenizou os responsáveis pela iniciativa em criar o Webseminário Paulo Freire. 

Deliberações. Na continuidade da reunião do colegiado, passou-se para as deliberações. Primeiro, 

a aprovação da Ata da última reunião e do projeto que foi para a FAPERJ, que consta na ata da 

reunião extraordinária. A Ata da reunião ordinária foi aprovada por todos os presentes. Lembrou 

que na última reunião ordinária ficou acordado que precisávamos fazer uma reorganização dos 

membros das comissões. A Comissão de Comunicação, conforme mencionado anteriormente, 

incluirá o professor Arthur Vianna que passará a colaborar com a professora Anelice Ribetto. A 

Comissão da Revista conservará os seus membros e não haverá necessidade de mudanças. 

Continuarão a compor a referida Comissão as professoras: Vânia Leite, Denize Sepulveda e 

Rosimeri Dias, e os alunos Letícia Pacheco de Mello Trotte e o egresso Carlos César Oliveira.  A 

Comissão de Planejamento e Autoavaliação foi alterada. Sai a professora Vania Leite e entra em 

seu lugar a professora Maria Tereza Goudard Tavares. Também ficou acordada a necessidade de 



incluir dois estudantes na Comissão. A professora Helena sugeriu a aluna Clarissa Quintanilha, 

que tem bolsa e está dedicada ao doutorado e tem ótima capacidade de leitura. A professora Vânia 

indicou a aluna do Mestrado Gisele Ponciano. Ambas as docentes ficaram encarregadas de 

informar às alunas a inclusão de seus nomes na Comissão. Na Comissão de Bolsas, atuam no 

momento as professoras Sonia Câmara e Mairce Araújo. No entanto, como não estavam presentes 

à reunião, adiou-se a possível recomposição dessa Comissão para a próxima reunião do Colegiado. 

Por fim, a Comissão de Finanças, que atualmente é composta pela professora Maria Tereza e pelo 

professor Luiz Fernando foi alterada. A professora Maria Tereza foi substituída pela professora 

Lucília Lino. O Coordenador informou que, após várias consultas realizadas, não será possível 

ressarcir aos alunos o valor pago pela inscrição na reunião regional da Anped Sudeste. No entanto, 

acordou-se que façamos uma lista dos alunos que tiveram trabalhos aprovados na Anped Sudeste 

e estudarmos outras formas de compensação. O Coordenador do Programa apresentou a solicitação 

de troca de orientação do mestrando Welington Carlos Moreira Hipólito, orientando da professora 

Denize Sepulveda. Por questões de afinidade temáticas com o grupo de pesquisa de que faz parte 

considerou a possibilidade de troca de orientação. A professora Denize Sepulveda entrou em 

contato com a professora Maria Tereza Goudard no sentido de aceitar a orientação do aluno. A 

professora Maria Tereza mencionou que já entrou em acordo com o aluno Welington e comunicou 

que já está trabalhando com estudante na orientação da pesquisa. O Colegiado aprovou a troca de 

orientação. Não havendo bancas de defesa para a aprovação, o Coordenador passou ao próximo 

ponto da pauta. Assuntos Gerais. A professora Maria Teresa pediu a palavra e solicitou 

esclarecimentos sobre a prorrogação de bolsas da FAPERJ para alunos da turma de 2019. O 

Coordenador do Programa informou que a FAPERJ ainda não se pronunciou sobre as prorrogações 

das bolsas e que estará atento a qualquer informação nova sobre o assunto. Não havendo mais 

assuntos gerais a tratar, o Coordenador agradeceu a participação muito preciosa e bem-vinda dos 

estudantes da representação estudantil e solicitou que saíssem da sala virtual de reunião para que 

os docentes pudessem tratar dos resultados parciais das seleções em curso, haja vista o sigilo que 

o assunto envolve. A reunião prosseguiu sem os estudantes. Seleção do Curso de Doutorado. Na 

continuidade da reunião, foi projetada em tela a lista dos aprovados ao doutorado para que todos 

os professores pudessem tomar ciência dos resultados parciais. Foram apresentados os 28 

candidatos aprovados por ordem de classificação e dentre eles os 18 primeiros classificados. 

Verificou-se que a lista estava correta. O primeiro colocado para o doutorado é candidato a cotas, 

de modo que mesmo não logrando a concorrência pelo sistema de cotas, será aprovado. A 

professora Anelice lembrou que a próxima divulgação será apenas dos nomes aprovados sem 

apresentação de notas, e que a lista será postada pela Secretaria no dia 4 de dezembro. Portanto, as 

notas não serão divulgadas na primeira informação da Secretaria. A referida professora lembrou, 

ainda, que os aprovados serão apresentados na lista por ordem de inscrição. Foi sinalizado que 

alguns candidatos também estão fazendo seleção em outros programas, podendo haver desistências 

para a matrícula.  Sugeriu-se que fossem feitas discussões em reuniões das linhas de pesquisa de 

modo a realizar análises acerca das possíveis desistências e dos candidatos que poderão ser 

reclassificados. O professor Luiz Fernando informou que a professora Inês Bragança deixou 

expresso que o Colegiado poderá decidir para o bem do Programa o que for melhor em sua 

ausência acerca dos candidatos por ela aprovados na arguição. A Linha de Formação entendeu que 

não precisará realizar outra reunião e que todos os ajustes necessários já foram feitos. A Linha de 



Políticas decidiu realizar uma reunião. A data da reunião será proposta pela professora Maria 

Tereza que enviará as possíveis datas por e-mail para todos os interessados. Por fim, o professor 

Luiz Fernando lembrou que o secretário Marcus Vinicius aguardará os e-mails que formalizarão 

os ajustes propostos pelas linhas de pesquisa de modo que não haja equívocos na divulgação dos 

resultados parciais atinentes a candidatos que poderão ser repescados na reclassificação. A 

professora Rosimeri Dias informou que uma candidata ao mestrado faltou à arguição. No edital 

lê-se que poderá haver uma segunda chance caso a falta se desse por problemas de conexão, o que 

não foi o caso, uma vez que a candidata perdeu a entrevista por ter confundido a data, de modo 

que foi desclassificada. Para terminar a reunião o Coordenador agradeceu ao secretário Marcus 

Vinícius pelo excelente trabalho que realizou durante a seleção e despediu-se desejando um bom 

resto de tarde, muita saúde e bom descanso para todos os colegas. Sem mais para o momento, nós, 

Denize Sepulveda e Luiz Fernando Sangenis, lavramos a presente Ata.  

 


