
ATA DA 67a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA 
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, 
na sala 322, do Bloco B, reuniram-se os professores: Inês Ferreira de Souza Braganca, Anelice 
Astrid Ribetto, Alexandra Garcia, Helena Amaral da Fontoura, Jacqueline de Fatima dos Santos 
Morais, Luiz Fernando Conde Sangenis, Mairce da Silva Araújo, Marcia Soares de Alvarenga, Nilda 
Alves, Tereza Goudard, Regina de Jesus, Sônia Câmara e os representantes estudantis: Allan 
Rodrigues e Leidiane Macambira 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. Contamos com a presença da professora Claudia Regina Ribeiro Pinheiro 
das Chagas, bolsista PNPD que terá supervisão da Professora Nilda Alves. A Profa. Nilda informou 

que o PROPED aprovou uma disciplina de Seminário que poderá ser cursada pelos seus 
orientandos da FFP como disciplina eletiva. 1 - A ata da reunião anterior foi lida previamente 
pelos professores e aprovada. 2- Procedemos a apresentação da professora Cláudia Regina, nova 
bolsista PNPD, que falou de sua trajetória de pesquisa e proposta de trabalho, juntamente com a 
Profa. Nilda. 3- A coordenação apresentou a proposta de metodologia e encaminhamentos para 
preenchimento da Plataforma Sucupira 2016, destacando a importância da mesma para avaliação 
do Programa junto à Capes. A Plataforma nos coloca frente a duas grandes demandas: 
preenchimento de campos com textos relativos à proposta do programa e 
importação/complementação de dados da produção docente e discente. A Secretaria atua mais 
diretamente nos dados da produção e a coordenação no texto da proposta, sendo que ao final 
fazemos uma conferência geral e detalhada de todas as informações. Consideramos fundamental 
continuar o processo de construção de uma metodologia de trabalho que favoreça a sistematização 
de dados de modo a dar visibilidade ao trabalho sério e consistente que desenvolvemos. Para isso 
contamos com a participação e compromisso de todo corpo docente nesse processo. Inicialmente 
fizemos a leitura da proposta do nosso programa, do ano de 2015, que consta na Plataforma 
Sucupira, tendo em vista identificar as informações necessárias à atualização. Sistematizamos, 
então, os dados em uma ficha com uma primeira parte de informações quantitativas e uma segunda 
parte em que solicitamos a escrita de textos-síntese que possam, depois, ser incorporados à 
proposta do programa com detalhamento de ações de ensino, pesquisa, extensão, parcerias e 
internacionalização. Como fizemos ano passado, inserimos alguns exemplos para facilitar nossa 
compreensão do que está sendo solicitado já que a Sucupira usa alguns expressões bem 
específicas. Solicitamos, então, que até dia 7 de novembro cada professor/a: 1) atualize seu lattes; 
2) solicite e acompanhe a atualização do lattes de seus orientandos; 3) preencha a ficha que 
encaminhamos, em anexo, relativa a proposta do programa e 4) entre nos links encaminhados por 
e-mail para preencher os formulários com dados complementares da produção.É necessário 
registrar que, quanto à produção,  a plataforma não importa todos os dados que lançamos no lattes, 
por esse motivo se faz necessário o detalhamento no formulário. E quanto à proposta do programa, 
entendemos que é fundamental que o detalhamento das informações seja feito pelo próprio 
professor que desenvolve as ações específicas que precisamos informar. 4- Foi realizada 
discussão dos cinco temas solicitados pela Capes para agenda de pesquisa e pós-graduação – 
CAPES e os professores presentes reforçaram a importância de enfatizar a política de 
financiamento da pós-graduação educação no Brasil e  as contribuições da pós-graduação em 
educação para ciência, tecnologias e inovação. 5- Foi realizada discussão sobre os critérios para 
montagem do horário de 2017. Considerando a diferença entre o calendário da graduação e o do 
Mestrado, foi aprovado o encaminhamento de que os professores que estão ministrando disciplina 
no segundo semestre de 2016 ministrem também as disciplinas do primeiro de 2017 e que a 
coordenação vai solicitar a disponibilidade dos professores e construir um primeiro rascunho para 
apresentar na próxima reunião. 6-  Relação orientando-orientador 2016: os professores relataram 
que todos os mestrandos da turma de 2016 já se encontram em processo de orientaçãoe 
desenvolvimento de suas pesquisa. 7- Nosso programa recebeu da SR2 processo para análise de 
diploma de Mestrado. Discutimos a seriedade desse processo já que a aprovação implica em 
afirmar que o diploma obtido em outra instituição tem o mesmo peso acadêmico do nosso 
Programa de Pós-Graduação. A comissão foi constituída pelas professoras: Helena Fontoura e 
Márcia Alvarenga, com indicação do nome da Profa. Maria Teresa Esteban como participante 
externo. Caso ela não possa a comissão entrará em contato com as professoras Cristina Carvalho 
(PUC/RJ) ou Giseli Cruz (UFRJ). 8 – A Direção da Unidade solicitou a contribuição do Programa 
com verba do PROAP que possa ser destinada à despesas pela FFP. Após discussão do tema o 



Colegiado aprovou a possibilidade de disponibilizar parte da verba do CEPUERJ (com rubrica 
adequada ao investimento) vinculando entretanto essa verba aos gastos necessários para equipar 
o auditório do bloco C, o que resultará em benefício importante também para o Mestrado em 
Educação. Destaca-se também a importância de informar à Direção que o Programa já 
disponibilizou anteriormente o valor de R$ 3.000,00, dentre outros inumeráveis investimentos como: 
computadores, impressoras, e outros equipamentos, além de material de consumo.  9 – A comissão 
de seleção deu informes sobre o andamento do processo e sobre o desdobramento das demais 
etapas. 10- Procedemos a discussão do Edital de credenciamento e recredenciamento de docentes 
para o PPGE. Debatemos, especialmente, a possibilidade de credenciamento ou não de 
professores de outras instituições externas à UERJ (com vínculos ou não com outros Programas de 
Pós graduação):  Consideramos que, em função do momento atual de crise da Universidade não 
seria o momento adequado para incorporação de professores nesta condição. Definimos, então, 
que neste Edital o processo será direcionado apenas aos professores da UERJ. A documentação 
deverá ser encaminhada pelos candidatos por meio digital e impresso. 11- A comissão de bolsas 
apresentou proposta de revisão do regulamento, com inclusão de um processo formal seleção. 
Definimos que a comissão vai enviar o documento para leitura prévia e que deliberaremos no 
próximo Colegiado. Destacamos, ainda, que em fevereiro do próximo ano será necessário fazer a 
substituição de seis bolsas e que os alunos da turma de 2016 devem ser também consultados ou 
serem informados do processo seletivo. 12 – O representante estudantil Allan Rodrigues deu 
informes sobre o planejamento do Seminário de Pesquisa que está sendo organizado pela 
representação estudantil. O próximo encontro da comissão está agendado para o dia  7 de 
novembro, 10h. A Profa. Nilda coloca-se em discordância da entrega do mesmo livro nos dois 
programas em que atua, livros estes destinados para avaliação da CAPES. Esse ponto será 
colocado para re consideração na pauta da reunião de dezembro. A professora Anelice Ribetto 
informa que está organizando o Encuentro Internacional de Educación Inclusiva: ensayos, 
experiencias y narraciones junto à prof. Carina Rattero da Universidad Nacional de Entre Rios. Este 
evento deve acontecer em maio de 2017 como parte das atividades do convenio de nosso 
programa com a UNER. Solicita autorização para uso do logo e do nome do programa. Sem mais 
encerrou-se a reunião às 18 horas, esta ata foi lavrada pelas professoras Inês Bragança e 
AneliceRibettoe o secretário Marcus Vinicius. 
 


