
ATA DA 63a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Aos 30 dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove horas e cinquenta 
minutos, na sala 137 do Bloco A, reuniram-se os professores: Alexandra Garcia, 
Anelice Astrid Ribetto, Eveline BertinoAlgebaile, Helena Amaral da Fontoura, Inês 
Ferreira de Souza Braganca Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Lúcia Velloso 
Maurício, Luiz Fernando Conde Sangenis, Mairce da Silva Araújo, Marcia Soares de 
Alvarenga, Regina de Fátima de Jesus Renato Emerson Nascimento dos Santos e 
Sonia de Oliveira Camara Rangel e os representantes estudantis: Allan Rodrigues e 
Robson Souzapara a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em 
Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. O Prof. Luiz 
Fernando Sangenis procedeu a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada. 
Foram acrescentados os seguintes pontos à pauta:avaliação de livros pela Capes e 
convênios. 1) Discussão do panorama geral da greve e desdobramentos em 
relação ao Programa. Após significativa discussão sobre o difícil contexto que 
vivemos na Universidade, o grupo reafirmou o reconhecimento da assembleia 
docente como instância de deliberação sobre o movimento de greve e a 
indissociável relação entre graduação e pós-graduação. As atividades acadêmicas 
já realizadas e as que ainda serão desenvolvidas consistem em atividades de greve 
que, do ponto de vista acadêmico, tem como objetivo a ampla formação dos 
participantes, bem como o estabelecimento de vínculos entre a turma de 2016 com 
o Programa. Nesse sentido, após o término da greve, o coletivo de professores e 
estudantes fará a reorganização do calendário de aulas dos dois semestres, 
avaliando a possibilidade de incorporar as atividades realizadas ao cronograma das 
disciplinas, considerando que muitas discussões produzidas ressoam com as 
ementas das disciplinas obrigatórias e eletivas. 2) Painel de trabalho das 
comissões: - Comissão de Seleção: foi marcada a necessidade de ir pensando na 
reunião de julho e, definindo em agosto como realizaremos a seleção de mestrado 
de 2017 e o cronograma de trabalho, pois habitualmente o edital é lançado em 
setembro.- Comissão de Bolsas: são esclarecidos os procedimentos para solicitação 
de diárias por parte de alunos para serem socializados com a turma 2016: o trâmite 
deve ser gerando junto à secretaria do mestrado que aciona a comissão de finanças 
e esta avalia o pedido. A secretaria informa a decisão ao mestrando. Ressaltamos 
que atualmente não dispomos de fundos para essa rubrica, mas que a  orientação 
deve ser a abertura do trâmite com possibilidade de ressarcimento futuro. A prof. 
Marcia Soares de Alvarenga informa que foi depositada uma parcela do recurso 
correspondente ao Edital “Estudos sobre impactos educacionais do Programa de 
Pós-Graduação- mestrado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades 
Sociais” que foi ganho por ela junto a FAPERJ quando coordenadora do programa. 
A rubrica correspondente e autorizada é “custeios”. Na data da reunião foram 
concedidas duas diárias para os alunos não bolsistas que apresentem trabalhos na 
Reunião Anped Sudeste que se realizará em Vitória em julho deste ano. 
3)Participação da Coordenação na reunião do FORPRED: é informado que a 
prof. Inês deve participar da reunião do FORPRED que se realizará em Vitória, nos 
dias 10 e 11 de julho. O gasto com transporte e com diárias de manutenção será 
custeado com bolsa JCNE da própria professora.  Embora tenham sido oferecidos 
recursos do Edital “Estudos sobre impactos educacionais do Programa de Pós-
Graduação- mestrado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades 
Sociais”, a professora já tinha efetuado a compra das passagens.4) Agendamento 
de Bancas: 1) Orientadora Rosimeri Dias. Data: 18 de julho. Estudante: Adriana 
Araújo.  Banca: Heliana de Barros Conde Rodrigues (UERJ) e Kátia Aguiar (UFF) e 
suplente AneliceRibetto (UERJ). 2) Orientadora Lucia Velloso. Data: 1 de agosto. 
Estudante: Cinira de Souza. Banca: Helena da Fontoura (UERJ)- Lígia Martha 



Coelho (UNIRIO). 3) Orientadora: Lucia Velloso. Data: 29 de julho. Estudante: Jean 
Carlos Schmidt da Rosa. Banca: Eveline Algebaile (UERJ), GaudencioFrigotto 
(UERJ) e Vânia Motta (UFRJ). 4) Orientador: Luiz Feranando Conde Sangenis- co 
orientadora: Tereza Goudard. Data: 25 de agosto. Estudante: Jéssica Swlly Santos. 
Banca: Regina de Jesus (UERJ) e Zoia Prestes (UFF). 5) Orientadora: Eveline 
Algebaile. Data: 29 de julho. Estudante: Patricia de Oliveira G. Lamy. Banca: Lucia 
Velloso (UERJ) e Cláudia Regina Amaral Affonso (Colégio Pedro II) 5)Painel de 
Defesas e Qualificações: logo após de fazer um levantamento público das Bancas 
de Defesa que ainda continuam sem data marcada a Coordenação insistiu que até 
27 de julho (data da próxima reunião de mestrado)  as bancas de Dayana Leopoldo 
e Edmir Soares sejam agendadas.9) Situaçãoacadêmica dos estudantes Arthur 
Moura e Gisele Isaías. O mestrando Arthur Moura apresentou carta direcionada ao 
colegiado solicitando a substituição de orientador (anexo a esta ata). A coordenação 
consultou os professores Eveline Algebaile, Renato Emerson, Marcia Soares de 
Alvarenga e Tereza Goudard sobre a disponibilidade para realizar a orientação. A 
Prof. Tereza mostrou-se disponível com a condição de uma conversa para negociar 
a forma de funcionamento da orientação junto a Arthur e a coordenação.A Profa. 
Sônia Câmara apresentou a situação da mestranda Gisele Isaías, bolsista da 
FAPERJ, que após a qualificação realizada em dezembro passou a não 
acompanhar as atividades do grupo de pesquisa e encontros de orientação, tendo 
perdido prazo para apresentação de sua dissertação. Foram feitos inúmeros 
contatos tanto pela orientadora como pela coordenação, inclusive por meio de 
telegrama, não obtendo retorno da aluna. 10) Envio dos livros para avaliação da 
Capes. O Colegiado delibera que todos os  livros de 2013 e 2014 publicados pelos 
docentes (autoria, organização e capítulos) devem ser entregues ao Programa para 
envio para avaliação da Capes, mesmo no caso de já terem sido entregues a outros 
Programas. 11) Propostas de Convênios.O Prof. Luiz Fernando apresenta ao 
colegiado a possibilidade de Convênio com o Prof.Prof. Dr. Peter Mainkada Instituto 
de História da Universidade de Würzburg, sediadanacidade de Würzburg, 
Alemanhae foi apoiado pelo colegiado. A Profa. Sônia Câmara apresentou Acordo 
de Cooperação Técnica para desenvolvimento de ações vinculadas ao “Projeto 
Pensar a Educação Pensar o Brasil – 1822/2022” entre doze Universidades e 
propôs a participação do nosso Programa recebendo total apoio do Colegiado. Sem 
mais a tratar os trabalhos forma encerrados e a Ata foi redigida pela ProfªInês 
Bragança e AneliceRibetto.  
 
 
 
 
 


