ATA DA 91a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO
EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 13h e 30 min, na
sala 322 do Bloco B, reuniram-se as professoras Denize Sepulveda,
Jacqueline Morais, Helena da Fontoura, Rosimeri Dias, Lucia Velloso, Mairce
Araújo, Tereza Goudard, Vania Leite, Anelice Ribetto, Luiz Fernando Conde
Sangenis e Sônia Camara, a bolsista de pós doutorado Cláudia das Chagas
e as representantes estudantes Ingrid Gomes, Sara Busquet e Carlos de
Oliveira para realização da 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: foi aprovada
a Ata da 90ª Reunião com correções de forma; 2)Comissão de Seleção:
foram revistas as datas do processo seletivo e relembrado que as inscrições
começam no dia 13/9. Foi informado que houve uma expressiva inscrição de
alunos com vistas a cursarem como ouvintes (em torno de 23 estudantes
para cada uma das disciplinas eletivas em curso) o que indicia um processo
seletivo com possibilidades de grande número de inscritos; 3) Visita Técnica
CAPES- Processo APCN: as coordenadoras informam sobre o andamento do
processo e o colegiado relembra, coletivamente, todas as atividades a serem
desenvolvidas durante a referida visita. 4) Informes: a professora Vania Leite
informa que no XIX ENDIPE, ocorrido este ano em Salvador, foi criada a
Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino. A presidente interina
será Cristina D’Avila e a vice-presidente será Selma Pimenta. A profª Vania
Leite será primeira secretária. O segundo secretário será o José Carlos
Libâneo e a 1º tesoureira será Suzana Gomes. Este será um grupo gestor
interino até a oficialização da Associação na junta comercial. No próximo
ENDIPE, que ocorrerá em 2020 na cidade do Rio de Janeiro, será eleito um
novo grupo gestor. No XIX ENDIPE houve a escolha da cidade do Rio de
Janeiro para sediar o XX ENDIPE em 2020. A organização desse evento
ficará a cargo das seguintes universidades: UERJ (Maracanã, FFP e FEBF),
UFF, UNIRIO, UFRJ, UFRRJ, PUC-Rio e Universidade Estácio de Sá. Cada
universidade indicará dois ou três representantes que participarão das
reuniões de decisões do XX ENDIPE. As representantes da FFP são Vania
Leite e Helena Fontoura. A professora Helena Fontoura informa sobre o
andamento do IV Seminário Processos Formativos e Desigualdades Sociais
e III Seminário de Egressos. Comunica que foram recebidos e avaliados pela
Comissão Científica 87 trabalhos. Informa também que o e-book com os
artigos dos egressos e dos alunos atuais está em fase de editoração. Será
avaliado pela Comissão de Organização se o E-book será disponibilizado
através de CDs ou apenas acessado pela página do Programa. A professora
Helena Fontoura comunica ainda a proposta de participação do nosso
Programa no X Redes (proposta organizada coletivamente através de email): 1) Coordenação do eixo: Draª Denize Sepulveda. Mesa "Políticas

conservadoras, movimento de mulheres e a produção da vida" com Drª:
Dora Barrancos, Drª Russel Dutra Rosa e Drª Denize Sepulveda. 2) Comitê
Científico: Prof. Dra. Claudia Regina Ribeiro Pinheiro das Chagas, Prof. Dra.
Rosimeri de Oliveira Dias, Prof. Dr. Marlon Alexis Oviedo e Prof. Dra. Marcela
María Cena. 3) Proposta de comunicação coordenada: Formação docente e
movimentos de resistência em redes e coletivos de professores e professoras
na América Latina: Coordenação Mairce da Silva Araujo; Professores
convidados: Luis Porta e Eliane Greice Davanço Nogueira. 4) Proposta de
Oficina: Diálogo com o barro: (re)vivendo experiências-formadoras.
Proponentes: Ms Clarissa Moura Quintanilha e Dra Helena Amaral da
Fontoura. A professora Lucia Velloso informa que Óscar Ricardo Valero
Becerra, possível próximo embaixador do México no Brasil, do governo que
toma posse em 1 de dezembro, está fazendo contatos na América Latina
com vistas a falar sobre o processo eleitoral mexicano. A palestra em
questão focará a vitória da esquerda no México, após 50 anos de governos
de direita, e sobre o impacto desta conquista na América Latina,
principalmente no Brasil. Este senhor fez contato com a professora Lucia que
–por sugestão do Colegiado- entrará em contato com a Direção para sugerir
a organização de um evento na FFP; a professora Denize Sepulveda informa
que irá participar de um Seminário sobre Gênero e Sexualidade nos dias 12 e
13 de dezembro; a professora Anelice Ribetto informa que na semana
passada foi assinado o Plano de Trabalho conjunto entre FFP/UERJ e
FEF/UPC que é aprovado pelo colegiado e que estão aguardando a
aprovação –pelo Jurídico da UERJ- do novo texto para os Acordos
Internacionais a fim de efetivar a assinatura do mesmo. A professora
Jacqueline Morais informa que nos dias 11, 12 e 13 de outubro viajará a
Colômbia para participação de reunião organizativa do IX Encuentro
Latinoamericano y de España de Colectivos y Redes de Maestros y
Maestras, Educadores y Educadoras que hacen Investigación e Innovación
desde la Escuela y la comunidade, a ocorrer em 2019 na Colômbia. A
professora Tereza Goudard informa que nos dias 16 e 17 de outubro visitará
a Universidade Comunitária UNIJUÍ, a fim de realizar trabalhos de
intercâmbio acadêmico; a professora Rosimeri Dias comunica que saiu
publicado no Diário Oficial de 23.07.2018 a PORTARIA Nº 355/2018 que
DESIGNA a Comissão de Credenciamento do Portal de Publicações
Eletrônicas da UERJ, com mandato de 2 anos da qual forma parte. Sem
mais, encerrou-se a reunião às 15h. Esta ata foi lavrada pelas professoras
Anelice Ribetto e Jacqueline Morais.

