
ATA DA 68a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA 
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze minutos, 
na sala 245, do Bloco A, 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,Tereza Goudard, Regina de Jesus, 
Sônia Câmara, Rosimeri Dias, Lucia Velloso e os representantes estudantis: Allan Rodrigues e 
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.1. A 
prof. Inês faz leitura da Ata anterior que é aprovada pelo Colegiado. 2. Sucupira. A professora Inês 
agradece o envio dos dados por parte de maioria de docentes. Ainda faltam alguns professores de 
enviar o material, mas a coordenação solicitou novamente via e-mail. Com relação ao envio de 
livros por parte dos professores que estão em dois programas: o Colegiado reafirma a decisão de 
que os livros sejam enviados pelos dois programas. Apesar da regra do envio dos livros por um só 
programa, o Colegiado entende que, nesse momento, é fundamental fazer todo esforço tendo em 
vista o processo de avaliação e o encaminhamento do Projeto de Doutorado. 4. Edital Apoio 
Emergencial para a Pós Graduação 2016- FAPERJ. A Coordenação enviou e-mail para os 
professores do Programa com o link da chamada do Edital, informando que como Coordenação 
não tem condições de atuar nesta demanda, considerando o trabalho na Plataforma Sucupira e as 
condições de trabalho que estamos enfrentando na UERJ, mas que se um grupo de professores se 
disponibilizasse poderiam montar o projeto e enviar ao nome de uma das coordenadoras. Depois 
discussão sobre a viabilidade de enfrentar esta atividade nas condições de trabalho que a UERJ 
atravessa e, não se disponibilizando nenhum professor para compor a Comissão deste Edital, o 
Colegiado delibera pela não participação no chamado. 5. Solicitação da aluna Flávia Geane dos 
Santos. A mestranda solicita cursar a disciplina Seminário de Pesquisa na Universidade Federal do 
Mato Grosso (UFMT) com a Professora Helena Fontoura que está realizando estágio de Pós-
doutorado nessa Universidade. Após discussão o Colegiado aceita a solicitação registrando o 
caráter de excepcionalidade pelo fato de termos uma professora do corpo efetivo do nosso 
Programa ministrando a mesma disciplina como pós doutoranda em programa de pós graduação 
da referida universidade. 6. A Coordenação enviou a proposta de Horário para 2017 por e-mail e a 
mesma foi aprovada pelo Colegiado (Anexo 1)7. Comissão de Bolsas: foi disponibilizado 
Regulamento para que todos os professores possam avaliar e levantar questões. A discussão 
sobre o mesmo será feita em dezembro. 8. Informes: a professora Rosimeri solicita a Declaração 
de Apoio –por parte de Colegiado- ao Prof. Edson Passetti que sofre processo por parte da 
PUC/SP. É solicitado que a professora apresente de forma clara –por e-mail- a situação enfrentada 
por dito professor e componha carta para ser lida e, caso, aprovada pelo Colegiado.Recebeu a 
proposta de que nosso Programa faça parte da organização do Congresso Internacional  da 
Associação InternationalStudyAssociationonTeachersandTeaching (ISATT) (www.isatt.org) a se 
realizar em 2019. Nosso Programa, por meio da Profa. Helena seria organizador, juntamente com a 
PUC/RJ e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). O evento poderá acontecer no 
Othon Hotel em Copacabana e deveremos defender nosso pleito como sede candidata no evento a 
acontecer em Salamanca em junho de 2017 até lá a proposta deverá estar pronta e será 
apresentada no Colegiado de nosso Programa. O Colegiado aprova e apoia a proposta. A 
professora Sônia Câmara apresenta informes sobre as atividades do acordo de cooperação 
acadêmica vinculadas ao “Projeto Pensar a Educação Pensar o Brasil” que objetiva contribuir com 
a formação acadêmica e a mobilidade de discentes e docentes, bem como promover o 
fortalecimento e a consolidação dos Programas de Pós-Graduação. Conforme decisão do 
Colegiado nosso Programa participará do acordo. Comissão de Seleção: as 11:30 o Colegiado –
sem a presença dos representantes alunos- homologa o resultado da prova escrita do mestrado, 
tendo aprovado 63 candidatos, posteriormente –e por Linhas de Pesquisa- se procede à leitura e 
encaminhamento dos projetos para os possíveis orientadores e se monta a grade horária de 
entrevistas para os dias 28 e 29 de dezembro de 2016. Sem mais encerrou-se a reunião às 13:20 
horas, esta ata foi lavrada pelas professoras Inês Bragança e Anelice Ribetto. 
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