ATA DA 76a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze e trinta horas na
sala 322, do Bloco B, da FFP, reuniram-se os professores: Anelice Astrid Ribetto,
Jacqueline de Fatima dos Santos Morais, Denize Sepúlveda, Tereza Goudard, Rosimeri
Dias, Alexandra Garcia, Luiz Fernando Conde Sangenis, Márcia Alvarenga, a bolsista
de pós-doutorado Cláudia das Chagas e o representante dos estudantes Pedro Forain e
Ingrid Gomes para realizar a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado
em Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de
Formação de Professores da UERJ, com a seguinte Pauta:1)Aprovação da Ata
anterior: a Ata anterior foi lida e aprovada; 2) Afastamento da Coordenação: as
professoras Anelice e Jacqueline informam que estarão fora do Brasil, participando de
atividades acadêmicas em México, de 10 a 21 de julho (Anelice) e de 10 a 28 de julho
(Jacqueline) O coletivo delibera os nomes das professoras Maria Tereza Goudard
Tavares e Denize Sepúlveda para representar a Coordenação durante este afastamento.
A decisão será informada por mail à Direção da Unidade. 3) Finanças do programa: a
prof. Anelice informa que foi feito um remanejamento das rubricas do PROAP
colocando os maiores recursos em Diárias e Material de Consumo/ Pessoa Jurídica
(disponível inclusive para uso por parte da Unidade) O Coletivo entende que ao
transferir este recurso (que se soma a muitos outros) devemos insistir na contrapartida
institucional: uma sala de estudos para mestrandos equipada com computadores e
acesso a internet. A prof. Anelice também comunica que foi elaborado Plano de
Aplicação do CEPUERJ pelo valor aproximado deR$ 41.258,58(o que representa R$
22.600,00 para uso em diárias, eventos, passagens; R$ 7.000,00 para gastos com
produção de material impresso; R$ 10.000,00 gosto com material de consumo e
material permanente) O colegiado sugere que a Comissão de Finanças planeje o
investimento seguindo prioridades. Por outro lado, a prof. Jacqueline apresenta a
solicitação da Direção, feita no último Conselho Departamental, de que cada Programa
repasse uma porcentagem fixa do recurso CEPUERJ para a Instituição. Após discussão,
o colegiado concorda com a proposta de repassede 10% desse recurso. Finalmente, a
Bolsista Cláudia das Chagas informa que conseguiu aplicar o recurso proveniente das
taxas de sua bolsa PNPD (alocando R$ 3000,00 para material de consumo e R$ 9000,00
para sua pesquisa); 4) Seleção de Mestrado-2018: a professora Anelice informa que na
reunião de 28 de junho deve ser deliberada a decisão de abertura do Processo Seletivo
do Mestrado para 2018 e que para isso necessitamos a disponibilidade de participação
dos colegas e do secretário Marcus com quem teve conversas informais que indicariam
a colaboração do mesmo neste processo (da mesma forma que no processo seletivo
2017). A prof. Anelice informa que em junho deve ser nomeada a Comissão de Seleção,
Aprovado Cronograma e publicizada a quantidade de vagas disponíveis. Final de julho,
inicio de agosto o Edital deve ser enviado ao Departamento Juridico da SR2; 5)
Disciplina Seminário de Pesquisa 2.2017: uma das turmas será coordenada pela Prof.
Helena da Fontoura pela Linha de Formação e pela Profa. Denize Sepúlveda pela Linha
de Políticas. A coordenação reafirma que a data de inicio das aulas de 2.2017 está
prevista para 1 de agosto. 6) Aprovação de Bancas: Mestranda Renata Morais. Data:
28 de junho as 10:00 horas. BANCA: Anelice Ribetto; Anderson Ferrari (UFJF);
Jacqueline Morais (Suplente). A Coordenação alerta que os mestrandos que ainda não
qualificaram o façam até final de julho (18 meses de cursado) São eles: Angélica do
Fundo Barbosa, Fernando José Cândido da Silva, Flávia da Conceição R. Fernandes,
Flávia Geane dos Santos, Geiziane Angelica de Souza Costa, Kesley Vieira Ramos,

Neila Monteiro Espíndola, Rodrigo Brito de Azevedo;O professor Luiz Fernando Conde
Sangenis comunica que a banca de seu orientado Marco Antonio Monteiro Bourguignon
será composta pelos profs. Sônia de Oliveira Câmara Rangel como titular, Elionaldo
Fernandes Julião (PPGE-UFF) em substituição da profª Anita Handfas, que anunciou
que não participará da banca, e pelo profº Francisco Gilson Rodrigues Oliveira da
UERJ. 6) Acompanhamento de situação de alunos:a) a professora Márcia Alvarenga
solicita que a Coordenação entre em contato com a ex aluna-bolsista Isadora Marques
pois se passaram mais de 60 dias da Defesa da sua Dissertação e não há informação
sobre a entrega do material da referida estudante na biblioteca; b) O aluno Jorge
Nazareno informou sua desistência da matrícula do mestrado via e.mail; c) A aluna
PatriciaZaiat foi contatada pela Coordenação e pela Prof. Mairce Araújo –por mail,
telefone, redes sociais, etc.- sem retorno sobre justificativa de ausência do mestrado
desde o inicio das aulas. O Colegiado, em respeito ás normas do PPGedu, conclui que a
estudante Patrícia Zaiat terá perda de sua matricula. Isto se deve a reprovação por falta
em todas as disciplinas para as quais se inscreveu neste primeiro semestre. d) Situação
aluna Niely Freitas: a aluna enfrenta um estado de saúde muito delicado que impede a
freqüência no Mestrado. Após contato com sua orientadora Prof. Sonia Câmara, o
Colegiado orienta - que Niely receba atendimento educacional especializado na
disciplina eletiva de Educação Brasileira coordenada pela Prof. Sônia Camara e que
solicite o mesmo na disciplina eletiva que cursa no PROPED; - que Niely não seja
considerada inscrita na Disciplina Obrigatória de Seminário de Fundamentos; - que
Niely se inscreva (no segundo semestre) na disciplina eletiva Formação, Identidades e
Histórias de Vida coordenada pela professora Mairce Araújo que elaborará atividades
especiais. - que em 2018 Niely se inscreva e curse regularmente as duas disciplinas
obrigatórias: Seminário de Fundamentos (1.2018) e Seminário de Pesquisa (2.2018)
Destacamos que esta deliberação do Colegiado é uma ORIENTAÇÃO e que a decisão
sobre a vida acadêmica da aluna deve ser tomada por ela e sua família considerando
muitos outros aspectos; e) a aluna Joana Bispo será orientada pela prof. Denize
Sepúlveda.6) Informes: a) a Coordenação informa que o Secretário Marcus fez um
levantamento para visibilizar a situação dos aluno da turma 2013 e 2014 com relação a
entrega de material de dissertação final na Biblioteca. A maioria deles está em
andamento. A Coordenação entrará em contato com três alunos que ainda aparecem
como “sem contato”; b) A professora Inês Bragança solicita aprovação de associação
institucional
ao
CENTRO
INTERNACIONAL
DE
ESTUDOS
EM
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUBJETIVIDADE -EDUCAÇÃO DA
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (CIERS-ed/FCC) para desenvolvimento de
atividades de co-participação. O Colegiado aprova; c) a prof. Tereza informa que a
Prof,. Jacqueline Freire, docente da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) realizará atividades nos dias 20 e 21 de junho,
como parte das ações ligadas ao Convênio que estão instituindo. Informa também que
ministrará a Conferencia Infância e Direito a cidade na UDESC nos dia 5 e 6 de junho;
d) o professor Luiz Fernando Conde Sangenis informa que participou em Ilheus da
avaliação dos livros 2015 e 2016 pela CAPES e que foi convidado a participar da
avaliação quadrienial dos Programas de Pós- graduação em Educação que deve
acontecer entre 3 e 7 de julho em Brasilia; e) a professora Alexandra Garcia informa
que o IX Seminário Internacional “As Redes Educativas e as Tecnologias Educação e
democracia - aprenderensinar para um mundo plural e igualitário” ocorrerá entre os dias
05 e 08 de junho de 2017, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora
lembra da importância da programação e da divulgação entre os estudantes; f) a bolsista
Claudia Chagas informa que se realizará na UERJ nos dias 8 e 9 de junho o VIII

Seminário do Laboratório de Educação e Imagem e convida professores e alunos a
participar; g) a professora Rosimeri Dias informa que no dia 28 de junho realizará uma
Mesa com participação do Prof. Dr. Anderson Ferrari da UFJF, como proposta do VIII
Encontro e Conversas sobre formação inventiva de professores, em parceria com o
Subprojeto de Pedagogia da FFP/PIBID/CAPES/UERJ. h) a professora Anelice Ribetto
informa que recebeu uma proposta de organização de atividade inter-institucional (UFFUNIRIO-UFRJ-FFP/UERJ) com o Prof. Jorge Larrosa no mês de setembro e solicita
aprovação de participação do Mestrado na mesma. A prof. Jacqueline explicita que
ainda não sabemos bem as demandas que esta atividade implicará; i) a professora
Jacqueline informa que na última reunião de Colegiado a Prof. Lucia Velloso
manifestou sua incomodidade com o fato de que o Prof. Luis Dorvillé, credenciado em
janeiro de 2017 a nosso programa, não participar das reuniões e atividades organizadas
pelo Colegiado. O prof. Dorvillé foi contatado pela Coordenação durante este mês,
convidado para reunião de colegiado por diferentes médios (telefone, redes sociais e
e.mail) sem haver, no entanto, seu retorno nem sua participação nas atividades. A
Coordenação entrará em contato solicitando posição sobre sua entrada efetiva ao
programa.Sem mais encerrou-se a reunião às 16:20 horas. Esta ata foi lavrada pelas
professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais.

