ATA DA 71a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dez e dezessete, às dez horas e trinta
minutos, na sala 062, do Bloco F, da UERJ Maracanã, reuniram-se os professores: Anelice
Astrid Ribetto, Alexandra Garcia, Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Luiz Fernando
Conde Sangenis, Mairce da Silva Araújo,Tereza Goudard, Sônia Câmara, Rosimeri Dias, Lucia
Velloso, Marcia Alvarenga, Nilda Alves, Helena da Fontoura e Claudia Chagas para realizar a
reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de
Formação de Professores da UERJ, com a seguinte Pauta:1) Recomposição da Coordenação: a
professora Anelice Ribetto informa que a Prof. Inês Bragança solicita desligamento da
Coordenação do Programa e faz leitura da carta que se apresenta em anexo desta Ata. Logo a
seguir se inicia uma discussão sobre a possível composição que será homologada na próxima
reunião de Colegiado: a prof. Anelice se coloca disponível para assumir a coordenação ou
continuar na coordenação adjunta até março de 2018, argumentando que considera que dois
anos é um tempo prudente para enfrentar os desafios de uma coordenação em tempos de
anormalidade institucional como os que atravessamos e que a circularidade nos cargos de gestão
é fundamental. A continuação indica como possíveis parceiras as professora Jacqueline Morais
e Rosimeri Dias, ainda reconhecendo que a prof. Tereza Goudard seria para ela a candidata
“natural” ao cargo, mas que se encontra na Chefia do DEDU. Tanto a Prof. Jacqueline como
Rosimeri se manifestam disponíveis ao cargo e o Colegiado decide homologar a decisão final na
reunião de fevereiro, visto que, a professora Inês deve se exonerar da UERJ até carnaval. 2)
Aprovação das atas 69 e 70: ambas atas são aprovadas pelo Colegiado; 3) Situação UERJ e
Situação da Turma 2016:após discussão sobre o contexto global, nacional e
local,principalmente no que atinge a UERJ, o Colegiado delibera pela realização dos cinco
encontros que ainda faltam para concluir o cronograma de trabalho com os estudantes da turma
2016. A Coordenação informará à Direção, Administração e Coordenação de Pesquisa que
realizaremos encontros de ocupação com os estudantes e que começaremos esta quarta-feira, 25
de janeiro,às 9 horas. A turma será convocada pela Coordenação. Ainda informaremos da
realização do Encontro de Mobilização planejado como Seminário Interno para os dias 1 e 2 de
fevereiro, de 9 às 17 horas. Será também solicitada uma reunião dos Programas de Pós
Graduação da FFP com a Coordenação de Pesquisa com o objetivo de avaliarmos a projeção de
2017.4) SUCUPIRA: a Prof. Anelice dá o seguinte informe de Demandas pra o
Sucupira:Proposta do Programa – COORDENAÇÃO:Ajustes no texto da proposta a partir de
solicitações encaminhadas pelos professores por e-mail. (até 27/01); Incorporar síntese dos
dados da produção intelectual. (até 27/01) Enviar para leitura por todos os colegas,
especialmente das decanas que foram coordenadoras: Helena, Lúcia e Márcia. (Envio em 27/01
para devolução até 03/02); Produção intelectual – SECRETARIA: Conferir o retorno dos
professores e realizar ajustes na produção intelectual de 2013, 2014 e 2015. (23 e 24/01);
Reenvio do Coleta 2013, 2014 e 2015. (Secretaria: 26 de janeiro); Envio da produção do
relatório da produção intelectual 2016 para os professores. (25/01 com retorno para o dia
02/02); Conferência da produção intelectual dos alunos. (até 09/02); Conferência da produção
intelectual 2016 pelos professores. (até 09/02); Conferência final pela Coordenação – (09 –
16/02) Envio do Coleta 2016: 20 de fevereiro. A Prof. Anelice reafirmou a necessidade de
sermos precisos com o envio dos dados solicitados, pois necessitamos enviar o Relatório de
2016 antes do pedido de exoneração da prof. Inês, pois do contrario, talvez, teríamos que gerar
nova senha no site da CAPES com risco deste procedimento demorar e perdermos o prazo. O
coletivo ressalta a necessidade de que o envio seja feito com a senha antiga para evitar riscos. 5)

Comissão de Credenciamento: as professoras Rosimeri Dias, Tereza Goudard e Jacqueline
Morais dão os informes referidos ao processo de cadastramento de novos professores, por meio
da
leitura
da
respectiva
ata,
a
saber:

O resultado foi homologado pelo Colegiado e será publicado no site em 30 de janeiro, conforme
previsto no Edital. Os candidatos serão contatados pela Coordenação para participarem da
reunião de colegiado do mês de março. A candidata Conceição será contatada pela Comissão de
Seleção para nos informar sobre sua carga horária, já que a professora solicitou redução de
carga horária ao Departamento de Educação e só podem ser efetivamente credenciados no
programa professores 40 horas. Se inicia uma discussão sobre a importância que os colegas
credenciados possam iniciar orientando ou co-orientando pesquisas. Com relação ao Processo
de Recredenciamento é informado que todos os professores do atual quadro estão em condições
de se recredenciar, mas que esta será uma discussão mais demorada pautada para o mês de
março.6) Comissão de Seleção- convenio IFMT: é informado que aguardamos a homologação
das inscrições (25/1) para efetivar a compra das passagens das professoras Helena Fontoura e
Lucia Velloso que participarão do processo seletivo.7) SOLICITAÇAO DE
PRORROGAÇAO DE PRAZO DE DEFESA: os professores orientadores solicitam
prorrogação do prazo de defesa das dissertações dos seguintes estudantes: Ana Paula da Silva C.
Oliveira, Andréa Gonçalves de Almeida, Arthur Azevedo da Silva Moura, Hélio Eduardo Silva
de Moura, Jane Chalão Lucchesi, Jane Santos Oliveira, Jorlandro Augusto Louzada, Juliana
Godói de Miranda Perez, Livia Galete Braga Pinheiro, Marco Antonio M. Bourguignon,
Marietta Nunes Nidecker, Renata Morais Lima, Silvia da Silva Nogueira, Simone Pimentel
Valiate Peres e Gilcelia Baptista.

O prazo solicitado é de até 06 meses a partir do mês de março de 2017 e a justificativa: A
prorrogação do prazo de defesa das dissertações dos estudantes listados, após os 24 meses
previstos na deliberação de nosso Curso, ocorre como resultado da necessidade de maior tempo
para a sistematização e finalização da sua pesquisa. 8) Aprovação de Bancas: são aprovadas as
seguintes bancas de defesa de mestrado: - Mestrando Allan de Carvalho Rodrigues: 21 de
fevereiro. Banca: Regina de Jesus (UERJ), Inês Barbosa (UERJ) e Maria Luiza Sussekind
(UNIRIO); - Mestranda Clarissa Moura Quintanilha:21 de fevereiro. Banca: Vania Gasparello
(UERJ), Inês Bragança (UERJ) e Iduina Chaves (UFF); Mestranda Fabiana Nery de Lima
Pessanha: 13 de fevereiro. Banca: Tereza Goudard (UERJ), Marcia Alvarenga (UERJ) e Marisol
Barenco (UFF); Mestranda Ruttye Silva de Abreu: 15 de fevereiro. Banca: Rita Ribes (UERJ),
Jacqueline Morais (UERJ) e Márcia Aparecida Gobbi (USP); Mestranda Isadora da Silva
Marques: 20 de fevereiro. Banca: Eblin Farage. Programa Serviço Social – UFF, Renato
Emerson (UERJ) e Tereza Goudard (UERJ); Mestrando Diego Rodrigues P. Moreirao: 21 de
fevereiro. Banca: Teresa Esteban (UFF), Patricia Santos (UERJ) e Tereza Goudard (UERJ); 9)
Seminário Interno: o estudante Allan Rodrigues consulta sobre a viabilidade da realização do
seminário nos dias 1 e 2 de fevereiro considerando o contexto atual da UERJ. Após discussão,
o Colegiado delibera pela realização do Seminário e o estudante apresenta sinteticamente a
programação do seminário e solicita recursos para traslado de convidados. 10) Procedimentos
Administrativos: a prof. Anelice reafirma os seguintes procedimentos administrativos e suas
datas: - Re inscrição e Solicitação de Bolsas pela turma 2016: 2 a 9 de fevereiro via e.mail; Matricula, Inscrição em disciplinas e Solicitação de bolsas pela turma 2017: 9 de fevereiro as
10 horas na sala 322 com presença da Coordenação, Secretaria, Comissão de Bolsas e
Representantes dos alunos; - Substituição das Bolsas:9 de fevereiro: a coordenação envia as
fichas e as listas de classificação de ingresso 2016 e 2017 para a Comissão; 13 de fevereiro: a
comissão contata os candidatos e informa o dia e os documentos necessários para instalar a
Bolsa (consultar secretaria); 21 de fevereiro pela manha: instalação das bolsas (combinar com a
secretaria e a coordenação). Solicitação de marcação de Bancas: enviar os documentos para o
mail do mestrado com cópia para o mail da prof. Anelice. Esta enviará os documentos assinados
um dia antes da banca. Solicita que cada professor orientador marque a sala junto a secretaria da
unidade (considerando a greve de técnicos).11) Informes: a prof. Márcia Alvarenga informa
que foram repassados R$ 800,00 para a manutenção de aparelhos de ar condicionado das salas
de pesquisa e que serão repassados ainda R$ 2500,00com recursos do Edital “Estudos sobre
impactos educacionais do Programa de Pós-Graduação- mestrado em Educação, Processos
Formativos e Desigualdades Sociais”; A professora Lucia Velloso informa que a Fundação
Darcy Ribeiro está organizando um evento os dias 15, 16 e 17 de fevereiro ao se cumprir 20
anos da morte de Darcy; a Prof. Anelice informa que deve nos dias 3, 4 e 5 de abril deve se
realizar em Fortaleza um Seminário sobre Avaliação na Pós-Graduação organizado pela
ANPED e solicita que o colegiado avalie a importância de participar e a existência de recursos
pra isso. O colegiado avalia que é um evento muito importante e que contamos com recursos do
Edital “Estudos sobre impactos educacionais do Programa de Pós-Graduação- mestrado em
Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais” para compra de passagem e diárias.
A próxima reunião de colegiado poderá ser realizada na segunda-feira 20 de fevereiro de manha
ou de tarde ou 22 de fevereiro de tarde. Sem mais encerrou-se a reunião às 13:10 horas. Esta ata
foi lavrada pela professora Anelice Ribetto.

ANEXO:

Campinas, 22 de janeiro de 2017.
Queridos colegas do Mestrado em Educação Processos Formativos e Desigualdades Sociais,
A itinerância representa um percurso [...] de uma existência concreta tal qual
se manifesta pouco a pouco, e de uma maneira inacabada, no emaranhado dos
diversos itinerários percorridos por uma pessoa ou por um grupo.
A itinerância, em sua dimensão planetária, reflete o jogo do
homem envolvido no movimento do jogo do mundo, caracterizado por seu
curso. (BARBIER, 2002, p.134).
Viver é negócio muito perigoso.(ROSA, 2006, p. 10)
Cheguei como professora na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em março de
2000, dezessete anos se passaram. Muitos encontros com turmas, estudantes, colegas, reuniões do
Departamento de Educação, atuação no Curso de Pedagogia, participação no Núcleo de Pesquisa Vozes
da Educação, na pós-graduação lato sensu, no Mestrado em Educação... nessa itinerância fui e continuo
me fazendo professora-pesquisadora.
Mas como viver é sempre muito perigoso, movimentos da vida me levaram a Campinas e,
como acompanham, há quatro anos vou e volto toda semana. Em 2015 comecei a me sentir muito
cansada e, com dificuldade, decidi fazer um concurso para Unicamp, fui aprovada e agora estou em um
processo de admissão.
A decisão de fazer o concurso foi muito difícil, pois minha história, em suas múltiplas
dimensões, se entrelaça à FFP. Durante o ano de 2016, entretanto, fui amadurecendo uma reflexão que
me leva a pensar em ingressar na Unicamp, mas não me desligar da FFP: as amizades, o trabalho e a luta
pela educação, pela formação e pela universidade pública continuam e desejo que só se fortaleçam.
Peço, então, meu afastamento formal da Coordenação, mas solicito permanecer como
professora colaboradora do nosso Mestrado e com as orientações que estão sob minha
responsabilidade. Desejo, também, continuar fazendo parte do Núcleo Vozes da Educação e
dinamizando as atividades do Grupo de Pesquisa-Formação Polifonia em um diálogo interinstitucional
entre FFP e Unicamp.
Agradeço a confiança que depositaram quando me conduziram a essa função de tamanha
responsabilidade, agradeço a amizade e companhia de cada professor do nosso Colegiado e,
especialmente, à Márcia e Ane com quem partilhei/partilho mais diretamente os desafios da
coordenação.
Um abraço carinhoso, com minha admiração pelo belo, sério e consistente trabalho que
realizamos juntos. Rumo ao 4 e ao Doutorado! #souuerj #uerjresiste
Inês Ferreira de Souza Bragança

