ATA DA 72a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dez e dezessete, às nove horas e trinta
minutos, no mini-auditório, da Faculdade de Formação de Professores, reuniram-se os
professores: Anelice Astrid Ribetto, Inês Ferreira de Souza Bragança, Alexandra Garcia,
Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Luiz Fernando Conde Sangenis, Mairce da Silva
Araújo,TerezaGoudard, Rosimeri Dias, Lucia Velloso, Marcia Alvarenga, Helena da Fontoura,
Claudia Chagas e o representante estudantil Rodrigo Santana 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) Aprovação da ata anterior: a ata é aprovada
por unanimidade; 2) Homologação da nova Coordenação:o Colegiado homologa os nomes
da Prof. Dra. AneliceRibetto como Coordenadora e da Prof. Jacqueline de Fatima dos Santos
Morais como Coordenadora Adjunta. 3) Informes sobre SUCUPIRA: a professora Inês
Bragança agradece a contribuição dos professores na leitura do texto da Proposta do
Programa, bem como na revisão da produção intelectual. A coordenação e a secretaria estão
trabalhando com objetivo deenviar os dados Sucupira 2016 no dia 20 de fevereiro para que
este procedimento seja feito ainda pela coordenação atual. O colegiado discute os critérios
para definição das produções mais relevantes, reafirmando que devem ser aquelas tenham
maior avaliação pela Capes, incluindo prioritariamente artigos que já contam com qualis
definido, mas também livros e/ou capítulos que consistam em importante veículo de produção
na área de educação. Ressaltamos, ainda, que as produções relevantes devem contemplar as
duas linhas de pesquisa do mestrado e a maior diversidade possível de professores. Registrase a dificuldade com o fato de que só agora recebemos avaliação dos livros e/ou capítulos
publicados em 2013 e 2014. Os problemas que forem identificados ao longo do processo de
preenchimento da plataforma serão registrados pela coordenação e enviados à Capes e ao
Forpred. 4) Situação da UERJ – analise da conjuntura- Semestre 1.2017:após discussão e
analise da conjuntura que atravessamos na UERJ, com o adiamento das aulas por parte da
Reitoria com aval do Fórum de Diretores, o Colegiado toma uma posição para ser levada à
Reunião de Coordenadores de Pós Graduação da FFP (que deve acontecer no dia 17/2): o
Programa vai manter as Defesas e Qualificações dos alunos e vai convocar a turma de 2016 e
2017 para participação de um Fórum Aberto a se realizar na quarta-feira, 8 de março,às 9
horas. As atividades nos grupos de pesquisa –que iniciarão em março- também serão
consideradas parte deste fórum.O Colegiado aprova as reuniões do ano de 2017 para: 22 de
março; 26 de abril; 24 de maio; 28 de junho; 26/7; 23/8; 27/9; 25/10; 29/11; 20/12/2017. 5)
Comissão de Credenciamento e Recredenciamento e Coordenação:A comissão de
credenciamento e recredenciamento trabalhou na sistematização da produção dos docentes do
programa. Nesse sentido, contribuíram na constituição de um painel geral da produção que
será inserido no item de inserção social da proposta do programa da Plataforma Sucupira.
Essa sistematização também comporá a revisão do projeto de doutorado a ser apresentado no
ano de 2017. A professora Lúcia Velloso, a pedido da coordenação, trabalhou com a tabela
elaborada pela comissão de credenciamento fazendo a contagem da pontuação dos docentes
e do Programa, a partir das regras do APCN, e fez apresentação desse estudo no Colegiado.
A professora destaca que o estudo consiste em uma aproximação, já que ainda não temos a
avaliação dos livros de 2015e 2016. O estudo aponta para a significativa e qualificada
produção do corpo docente.
O colegiado homologa os nomes de professores descredenciados, re credenciados e
credenciados em 2017. A saber: Re Credenciamento:Professores Efetivos:Anelice Ribetto,
Alexandra Garcia, Helena da Fontoura, Lucia Velloso, Luiz Fernando Sangenis, Jacqueline
Morais, Sônia Câmara, Inês Barbosa de Oliveira, Nilda Alves, Mairce Araújo, Rosimeri Dias,
Maria Tereza Goudard, Marcia Alvarenga; Professores Colaboradores: Regina de Jesus e Inês
Bragança; Descredenciamento a partir de 13/2/2017: Monique Franco, Eveline Algebaile, e

Gaudencio Frigotto, e, Descredenciamento a partir de 1/6/2017: Glaucia Guimarães, Renato
Emerson; Credenciamento:Professores Efetivos: Denize Sepúlveda, Luiz Dorvillé, Vânia
Leite.6) Comissão de Bolsas: a Comissão de Seleção informa os nomes dos estudantes pré
selecionados para Bolsas Capes Demanda Social:(considerando a ordem classificatória para
ingresso no Mestrado -que também consta na página do Programa-) : 1) Renata Diniz Cavallini;
2) Camila Silva Pereira; 3) Ingrid de Faria Gomes; 4) Pedro Forain Valentim C. Soares; 5)
Mishelle Ninho de Almeidae 6) Euriscelia de Almeida Rabelo. A Coordenação já está em
contato com os estudantes. A implantação das bolsas será realizada após 21 de
fevereiro.7)Aprovação de Bancas: JANE SANTOS OLIVERIA- 27/4/2017- 10 h. Banca: Luiz
Fernando Conde Sangenis, Silvia Maria dos Santos Stering (IFMT), Domingos Barros Nobre
(UFF) E Sônia Câmara 9UERJ); MARCO ANTONIO MONTEIRO BOURGUIGNON- 7 de abril10 h. Banca: Anita handfas (UFRJ), Francisco Gilson Rodrigues Oliveira (UERJ), Sônia Câmara
(UERJ); CARLA CRISTINA M. C. VASCONCELOS- 27/3/2017. Banca: Alicia Bonamino (PUC),
Marcia Alvarenga (UERJ) e Vania Leite (UERJ);ROSA MARIA GARCIA MONACO PAIVA23/3/2017- 14 h. Banca: Maurilane de Souza Biccas (USP), Márcia Soares Alvarenga (UERJ) e
Monica Ferreira de Farias (UERJ);CRISTIANE CUSTÓDIO DE SOUZA ANDRADE- 16 de
março de 2017 - 14h- BANCA: Membro da Banca Externo: Maria Teresa Esteban (UFF);
Membro da Banca Interno : Ilydio Pereira de Sá (UERJ)Membro da Banca Suplente externa:
Maria Silvia Rosa Santana (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS); Membro
da Banca Suplente interno: Inês Ferreira de Souza Bragança (UERJ); MILENA B. PEREIRA
MEDEIROS- março de 2017- BANCA: Maria Tereza Goudard Tavares (UERJ), Jacqueline
Morais (UERJ) e Carmem Lucia Vidal Perez (UFF.
8) Informes: a Prof. Rosimeri informa que Renata Morais solicita extensão do prazo de defesa
por motivos pessoais (falecimento do pai). A professora Lucia solicita extensão do prazo de
defesa de Livia Pinheiro por dois meses. A professora Anelice solicita extensão do prazo de
defesa da aluna Gilcélia Coelho por motivos de saúde da mestranda. A prof. Tereza Goudard
solicita que a Coordenação entre em contato com o seu orientando Arthur Moura para que este
informesobre o andamento de sua dissertação já que o estudante não está respondendo ao
contato de sua orientadora.
Sem mais encerrou-se a reunião às 12:10 horas. Esta ata foi lavrada pela professoras Anelice
Ribetto e Inês Bragança.

