ATA DA 66a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta e cinco
minutos, na sala 322, do Bloco B, reuniram-se os professores: Inês Ferreira de Souza Braganca,
Anelice Astrid Ribetto, Alexandra Garcia, Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Lúcia Velloso
Maurício, Luiz Fernando Conde Sangenis, Mairce da Silva Araújo, Marcia Soares de Alvarenga,
Tereza Goudard, Regina de Jesus, Rosimeri Dias, Sônia Câmara e o representante estudantil:
Rodrigo Santana, além do secretário Marcus Vinicius para realizar a reunião ordinária do Colegiado
do Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A
Profa. Jacqueline Morais procedeu a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada, com
indicativos de revisões de digitação. Pauta e desenvolvimento da ordem do dia. Substituição
bolsista pós-doc. A profa. Inês informa que a Pós-Doutoranda Maria Silvia Rosa solicitou
desligamento da bolsa de Pós-Doutorado por ter sido aprovada em Programa mais próximo do
Mato Grosso do Sul onde mora e trabalha. O Secretário já procedeu a chamada da segunda
colocada Cláudia Regina das Chagas que manifestou interesse pela bolsa, mas que está com
dificuldade de abrir conta no Banco do Brasil, em função da greve geral dos bancos.Após algumas
intervenções demonstrando certa preocupação com relação ao prazo para a implantação da bolsa
o Colegiado propõe que a Coordenação entre em contato com o DCRH/SR-2, para que se garanta
a manutenção da Bolsa no Programa e que a Comissão de Bolsas no segundo momento, envie email para a candidata convocada, estabelecendo um prazo para que ela apresente os dados da
conta pendente. A coordenação entrará em contato com a SR2 para verificar até quando é possível
esperar para o cadastramento e a comissão de bolsas fará e-mail para a segunda colocada
esclarecendo a urgência de apresentação do número da conta. A Profa. Jacqueline informa que a
Profa. Maria Silvia agradece a acolhida que recebeu em nosso Programa. Retorno sobre contato
com IFMT. A coordenação fez contato com o Prof. Antonio Xisto do IFMT que manifestou interesse
na realização de seleção pelo Convênio para o ano de 2017. Retorno sobre informações da SR2.
A coordenação fez contato com a SR2 levantando as seguintes informações: 1) Somos o único
programa da UERJ que até o momento abre processo seletivo por este Convênio IFMT; 2) Sobre
os requisitos para acesso à bolsas de Demanda Social da CAPES, as informações constam na
Portaria nº 76/2010, da CAPES. Cada programa deve estabelecer regimento interno com os
critérios para a seleção de bolsistas. 3) Sobre os critérios ara a distribuição de bolsas aos
programas com mesma pontuação, o processo é realizado pela CAPES tendo como baseas notas
da última avaliação trienal. Ressalta-se a necessidade de pesquisa os critérios da CAPES e
CNPqpara distribuição de bolsas de outra natureza que não de demanda social. Relatório da
reunião de coordenadores de pós-graduação. As professoras Sônia Câmara e Rosimeri Dias
apresentam relatório da reunião de Pós-Graduação que participaram representando a coordenação
e a comissão da Revista. Ressaltaram que foi apresentado o cenário de dificuldade da UERJ para
manter o portal com todas as revistas da UERJ, sinalizando para que possivelmente seja
necessário contar com apoio dos Programas, por meio da verba do PROAP. Destacaram também a
preocupação com plágio. Inscrição em disciplinas e salas para 2.2016. No próximo dia 3 de
outubro terá início o período de inscrição de disciplinas para o segundo semestre de 2016. A
professora Alexandra Garcia informa que ainda não foram entregues a pauta e notas da disciplina
que ministrou com a Professora Glaucia Guimarães, no segundo semestre de 2015. Foi sugerido
que as professoras estabeleçam um limite máximo para entrega dos trabalhos e que depois disso
seja entregue a pauta na Secretaria. Credenciamento e recredenciamento docente. Definimos
pela composição da comissão para credenciamento e recredenciamento docente com a
participação de cinco professores mais a coordenação do Programa, sendo três professores
internos e dois convidados externos. As professoras do nosso PPGE que participarão da comissão
são: Jacqueline Morais, Maria Tereza Tavares e Rosimeri Dias. . O Prof. Luiz Fernando propõe que
todos os membros do corpo docente sejam entrevistados pela Comissão.Os nomes externos serão
definidos pela comissão a partir de consulta e-mail aos membros do colegiado.Revisão da
deliberação. O processo da Deliberação do nosso Programa retornou da SR2 para alguns ajustes.
As revisões pontuais já foram realizadas pela coordenação e de conteúdos foram deliberados pelo
colegiado da seguinte forma: 1) O artigo 10 terá a seguinte redação: “Aos integrantes do corpo
docente dos Programas de Pós-graduação da UERJ, será exigido o titulo de Doutor em área
compatível com a do Programa e produção científica compatível com as exigências de sua área de
atuação”. 2) O artigo21 terá como redação: “O Colegiado poderá conceder trancamento de
matrícula em qualquer fase do curso de Mestrado Acadêmico , após cursado o primeiro semestre,
por prazo máximo de 6 (seis) meses, sem direito a renovação. O período de integralização dos

cursos é computado da matrícula do aluno no Programa de Pós-graduação, até a data da defesa
da Dissertação”. 3) O segundo parágrafo do artigo 24 terá a seguinte redação: “Só será aceito o
aproveitamento de créditos de disciplinas que tenham sido cursadas há, no máximo, 3 (três) anos
imediatamente anteriores à matrícula do aluno no PPG-EDU, mediante apresentação de
documentação explicitando o conteúdo programático, a carga horária e seu rendimento acadêmico,
expedidos pela instituição onde foram obtidos os créditos”. 4) E o artigo32 terá a seguinte redação:
“É obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina ou
atividade do Curso”. Proposta de aula inaugural para o 2o. semestre. Foi aprovada proposta de
realização de aula inaugural do Mestrado em Educação com o tema A universidade e o
pensamento (neo)conservador no Brasil e na América Latina, sendo levantados os seguintes
nomes para essa conferência: Pablo Gentili, Roberto Leher, Carlos Valter, Rui Moreira, Dalila de
Oliveira. A coordenação entrará em contato para fazer o convite e verificar as disponibilidades. A
Profa. Maria Tereza sugere a realização de atividade com o tema O pensamento de Regina Leite
Garcia para formação de pesquisadores no Brasil, no âmbito do Seminário de Pesquisano contexto
da disciplina de Seminário de Pesquisa.Comissões.Acomissão de seleção apresenta informes
sobre os encaminhamentos do processo seletivo. A comissão finanças apresenta proposta de
mapa aplicação PROAP- 3º parcela 2016. A comissão bolsas: apresentará um estudo na reunião
de outubro. A comissão seminário informa que marcará reunião com os estudantes que são os
responsáveis pelo planejamento do Seminário. Informes gerais. A profa. Inês informa sobre a
realização de atividades acadêmicas no âmbito do grupo Polifonia e solicita que as mesmas sejam
também articuladas ao nosso PPGE, a saber: 1) Diálogos biográfico-narrativos em processos de
transformação social, política e cultural, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2016, com o Prof. Diego
Leandro Marin Ossa, da Universidade Tecnológica de Pereira – Colômbia e 2) Abordagem de
pesquisa-formação (auto)biográfica, em abril de 2017 (a data ainda será definida), com a Profa.
Christine Delory-Momberger –Université Paris XIII – França. A proposta foi aprovada pelo
Colegiado. Sem maisencerrou-se a reunião às 16h e 30 minutos, esta ata foi produzida pelas
professoras Inês Bragança e AneliceRibettoe o secretário Marcus Vinicius.

