ATA DA 122a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS DA
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ.
Aos 28 dias do mês de junho 2021, às 14h30min., iniciou-se a 122ª reunião do colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais,
estando presentes: Luiz Fernando Conde Sangenis, Denize Sepulveda, Rosimeri de Oliveira Dias, Mairce
Araújo, Inês Bragança, Rosa Malena de Araújo Carvalho, Helena Amaral da Fontoura, Márcia Alvarenga,
Vania Leite, Tereza Goudard Tavares, Arthur Viana, Nilda Alves, Sônia Camara, Lucia Velloso, a pós-

doc Claudia Chagas, o secretário Marcus Vinicius Marçal da Cunha, a secretária Ligiane Gomes
Pessanha Almeida, as representantes e os representantes dos estudantes Regina Ribeiro, Renan
Corrêa, Claudia Regina, Érica Renata Vilela de Morais, Fernanda Cavalcanti de Mello. Informes: O
coordenador Luiz Fernando Sangenis passou a palavra para Denize Sepulveda que falou sobre o lançamento
do edital dos destaques das melhores dissertações. Em seguida Anelice Ribetto falou sobre o problema dos
professores que saíram do programa em 2017 e não lançaram produção alguma, portanto, situação que pode
baixar a nota de produção do programa; são eles: Glaucia, Evelyne e Renato Emerson. Nilda Alves falou
que temos que prestar atenção, pois o descredenciamento tem que ser feito em dezembro e o credenciamento
em janeiro do ano seguinte. Sobre o seminário do programa, Mairce informou que enviou o projeto do
financiamento do seminário para a Faperj, e as datas passaram para 23, 24, e 25 de novembro. Nilda Alves
disse que tem de terminar a elaboração do site e que Clarissa e Lucia estão fazendo o site. A professora
Nilda também informou que os mediadores externos estão nas rodas de conversa. Maria Tereza Goudard
disse que vai encaminhar cartas de convite para os professores Jaime Alípio de Universidade Pedagógica
de Maputo, Moçambique, e Patrícia Redondo, da Universidade de La Plata. Editais: Denize Sepulveda
falou sobre os editais do concurso de Mestrado, disse que tiveram de alterar as datas e que o critério de
desempate a pedido da UERJ será o candidato com a menor renda. Ane perguntou se terá recursos em cada
etapa do processo de seleção e Denize respondeu que sim. Helena disse que a comissão terá que ser ajudada,
pois podem ter muitos candidatos, conforme ocorreu ano passado. Ane deu como sugestão que o primeiro
critério seja orientabilidade e que precisamos resgatar com Arthur Vianna os outros critérios usados no ano
passado. Nilda Alves disse que temos que prestar atenção ao critério do desempate, pois não teremos como
saber a renda dos candidatos, por isso não podemos ter empate. Márcia Alvarenga em seguida falou sobre
o Edital do Doutorado, baseado em anos anteriores e também no edital de mestrado desse ano. Tiveram
pequenas modificações com relação à carteira de identidade, pois o candidato poderá apresentar outro tipo
de documento. Os critérios de desempate são os mesmos do mestrado e precisarão modificar as datas para
acompanhar o edital do mestrado. Denize Sepulveda disse que enviará o edital de mestrado para a comissão
de doutorado para que as datas sejam alteradas. Luiz Fernando Sangenis informou que realizou uma
primeira reunião com a prestadora de serviço (TopDesck) que vai desenvolver o sistema acadêmico do
programa, conforme previsto no projeto aprovado pela Faperj. Da reunião, participaram os Secretários
Marcus Vinícius da Cunha e Ligiane Gomes Pessanha Almeida. Informou também que é a mesma empresa
que faz o gerenciamento da secretaria do Proped. Luiz Sangenis disse, ainda, que recebeu o dinheiro da
FAPERJ, mas não recebeu todo o valor solicitado, o que exigirá lançar mão de outros recursos disponíveis,
ou do PROAP ou do Cepuerj. Sobre o concurso dos melhores trabalhos do programa Rosa Malena Carvalho
disse que o edital já está pronto, que já enviou o documento para a Coordenação e solicitou para publicarem
o edital na página do programa. Nilda perguntou quais os critérios para o orientador escolher o melhor
trabalho. Rosimeri Dias disse que os critérios estão no Edital, endossando que o secretário Marcus Vinicius
da Cunha postará no site. Comissão do recredenciamento: Anelice Ribetto informou que, na terça-feira,
terá uma reunião com a professora Alexandra Garcia e vão criar uma ficha com três questões para serem
preenchidas pelos docentes. Luiz Sangenis informou sobre o Convênio da Secretaria Estadual de

Educação com a UERJ, para a capacitação de professore. Serão dois cursos de extensão e quatro de
especialização. A PR2 e a PR3 estão cuidando da elaboração desses cursos. Sobre os cursos de extensão,
um será sobre a BNCC e o novo ensino médio e um outro sobre Alfabetização. Acerca dos cursos de
especialização, com os quais a PR2 está envolvida, não temos informações precisas. Os responsáveis em
administrar o curso de extensão sobre a BNCC e o novo ensino médio solicitaram a colaboração do
Programa para que pudéssemos indicar 10 (dez) mestrandos e doutorando para colaborarem na tutoria do
curso. Informou que tanto o Proped quanto o Programa de Educação da FEBF estão indicando estudantes
para colaborar com o curso. Os estudantes receberão uma bolsa mensal de R$ 2.500,00 pelo período de três
meses. Solicitou aos docentes que indicassem estudantes até a próxima segunda-feira. Nilda Alves afirmou
que não podemos abrir mão dessas bolsas para nossos estudantes, no momento atual, com perdas de
empregos e salários, mas precisamos ter mais informações sobre as pessoas que estão elaborando esses
cursos, quais são os projetos, e porque nossos professores não estão participando dessas elaborações. Luiz
Fernando Sangenis disse que o assunto será tratado na próxima reunião do Conselho Departamental da
Unidade quando espera que o assunto possa ser melhor esclarecido, já que temos mais perguntas do que
resposta sobre os referidos cursos. Webnário dos 25 anos do Vozes – Maria Tereza Goudard Tavares disse
que estão em elaboração os materiais de divulgação e que pesquisadores que marcaram com suas
participações o Grupo Vozes serão convidados. Informes: Rosimeri Dias informou que acontecerá o II
Coneped e disse que no site da ANPEDE as inscrições serão gratuitas para associados. Inês informou sobre
a disciplina que ela vai ministrar no próximo semestre, pois terão vários colegas participando. Pede que as
datas sejam mudadas para começar dia 18/08 e finalizar dia 24/11. Deliberações: Aprovação da ata da 122ª.
Reunião do Colegiado. Luiz Fernando Sangenis falou sobre os três GTs que foram criados para o trabalho
de autoavaliação e planejamento do programa, bem como o calendário de datas para o funcionamento dos
mesmos. Três estudantes apresentaram desejo de mudar de GT, Fátima solicitou mudança para o GT3,
Tamires para o GT1 e Renan para o GT2. Luiz Sangenis informou que temos três GTS: GT1 – Programa;
GT2 – Formação; GT3 Impactos na sociedade. Eles se desenvolverão de agosto a março. Em abril 2022
reunião geral. Em maio 2022 acontecerá o Seminário de planejamento e autoavaliação. Foram escolhidas
as coordenadoras de cada um dos GTs: Maria Tereza Goudard Tavares (GT1), Helena Amaral da Fontoura
(GT2) e Marcia Alvarenga (GT3), bem como confirmados os seus integrantes, tanto docentes quanto
discentes. GTs e calendário aprovados. Sobre o Edital do PAPD: Luiz Fernando Sangenis solicitou que
os colegas fizessem a apresentação de possíveis nomes para o Edital PAPD Pesquisa. A princípio foram
levantados os nomes de Marta D’Angelo (UFF), Govani Semeraro (UFF), e Luís Antonio Baptista (PUC).
Acordou-se que Nilda Alves faria um contato com Luís Antonio Baptista, e caso ele não possa ou não
queira concorrer à bolsa, a Coordenação irá procurar o Prof. Semeraro, já que Maria Tereza Gourdard
informou que a Profa. Marta D’Angelo não respondeu às suas mensagens. A data limite para indicar será
dia 20/08. Aprovação de Bancas de Defesas de Mestrado: Eurídice Hespanhol Macedo Pessoa, data dia
24/08, banca Alessandra Schueler da UFF, Marilene Antunes da UERJ e José Antonio Sepulveda da UFF.
Denize apresentou o problema da Carolina Lídia que não avançou no texto de qualificação e, portanto, não
qualificará em agosto. Vania falou sobre o problema de saúde da sua orientanda de doutorado Fernanda
Medeiros Alves B. Martins por isso não qualificará agora. Assuntos gerais: até o dia 30 de julho, sai o
resultado dos trabalhos inscritos na 40ª. Reunião Nacional da Anped e o programa pagará a inscrição dos
alunos que tiverem seus trabalhos aprovados. Maria Tereza Goudard informou que foi convidada para dar
uma disciplina em conjunto com a Profa. Vera Vasconcelos, no Proped. Finalmente, o colegiado foi
informado da banca de Mairce Araújo que passará a Professora Titular na UERJ agendada para o dia
13/08/2021. Não havendo mais assuntos a tratar, o Coordenador Luiz Fernando Sangenis encerrou a
reunião.

