
ATA DA 92a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 
EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 13h e 30 min, na 

sala 322 do Bloco B, reuniram-se as professoras Alexandra Garcia, 

Jacqueline Morais, Helena da Fontoura, Marcia Alvarenga, Lucia Velloso, 

Mairce Araújo, Tereza Goudard, Vania Leite, Anelice Ribetto, Luiz Fernando 

Conde Sangenis e Sônia Camara, o secretário Marcus Vinicius, 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 91ª Reunião; 2) Pauta 

dos Estudantes: os representantes dos estudantes solicitam que os 

professores encaminhem os trabalhos de finalização do semestre 1.2018 

com comentários (além das notas) uma vez concluída a avaliação (com data 

20 de outubro de 2018); 3) Seminário Egressos: a prof. Helena da Fontoura 

informa que se encontra trabalhando na finalização do CD do Seminário junto 

a Editora. Todo previsto para lançamento no horário da manhã de 24 de 

outubro. Foi divulgado o programa de apresentação dos trabalhos nas rodas 

de conversa da tarde. Também informa que a diária de hotel da prof. Marli 

André será financiada com recursos da bolsa CNE/FAPERJ. 4) Síntese 

Reunião FORPRED: a professora Anelice informa sobre as discussões que 

aconteceram na reunião do FORPRED realizada em BH ente 17 e 19 de 

setembro. A base deste informe foi uma síntese enviada por e.mail para o 

corpo docente junto com a convocatória da reunião de colegiado. 5) 

Comissão de Seleção: o secretaria Marcus informa que até o momento 

(ainda falta um dia para o fechamento de inscrições) totalizam 87 inscritos 

para o processo seletivo. A professora Anelice reitera a especial atenção as 

datas de correção de provas, reuniões de homologação e realização das 

entrevistas. As professoras Helena, Claudia e Vania se oferecem para estar 

junto a Comissão no dia da prova escrita. 6) Aprovação de Banca de 

Defesa: é aprovada a banca defesa de Daiana Pilar comporta pelas 

professoras Rosimeri Dias (UERJ) e Carmen Sanches (UNIRIO) Dita banca 

acontecerá no dia 10/12/2018 as 9 horas. 7) Financiamento de diárias: a 

prof. Anelice informa que não contamos mais com verba do PROAP o que 

nos obriga a repensar o pagamento das diárias para estudantes. O Colegiado 

decide que manterá –até novas informações sobre PROAP- um apoio mínimo 

R$ 150 (como 1 diária) para eventos de um dia de participação e máximo 

R$300,00 (2 diárias) para eventos de 2 ou mais dias de participação .Esse 

apoio será um por semestre para cada estudante. A professora Anelice 

solicita ao secretario Marcus um levantamento do total de verbas que o 

Programa dispõe no CEPUERJ. 8) Relação orientado-orientador: 



9) Informes: 1) a UERJ obteve parecer favorável ao recurso para o Edital 
PRINT/CAPES, do qual nosso Programa participa articulado ao Proped. Foi 
informado pela Prof. Alice que será realizada uma reunião para informações. 
2) no dia 18/10 será realizada a Palestra “Os infames da História” pela Prof. 
Lilia Lobo da UFF. A atividade é uma parceria entre o Coletivo Diferenças e 
Alteridade na Educação, NIPHEI, OFIP, GESDI e LEAM; 3) a professora 
Anelice informa que foram gastos aprox.. $R1000,00 na visita técnica da 
Capes e que esse valor foi financiado com recursos do JCNE/FAPERJ; 4) 
depois de algumas ponderações sobre os procedimentos para efetivar a 
inscrição de estudantes ouvintes nas turmas de disciplinas eletivas o 
Colegiado concorda em criar –para 1.2019- um procedimento  de 
reclassificação; 5) A professora Alexandra Garcia informa que teve um 
lançamento do Livro Conversa como metodologia de pesquisa: por que não? 
no "IX Colóquio Internacional de Filosofia e Educação: Filosofia e educação 
em errância: inventar escola, infâncias do pensar" O livro, organizado 
por Tiago Ribeiro, Rafael de Souza e Carmen Sanches Sampaio tem um 
capítulo de autoria de dita Profª e do egresso do PPGEdu Allan Rodrigues. A 
prof. Alexandra participou do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro 
representando a ANPEd como titular no Debate Promovido pelo Fórum com 
os candidatos ao Governo do Estado sobre as propostas para educação, 
ciência e tecnologia. Informa que duas questões foram colocadas por ela: 
Uma para o representante do candidato Romário que alegou na 
apresentação da proposta que o Plano do Candidato foi construído com o 
apoio de professores da UERJ e reafirmando em vários momento o apoio da 
UERJ na elaboração do plano. Solicitou a palavra como professora da UERJ 
para afirmar que a a universidade é um espaço plural e que , se houve algum 
apoio individual isso não poderia ser mencionado como apoio institucional e 
que eu como professora da instituição essa candidatura não me 
representava. A segunda questão foi para a representante do candidato do 
PSC, Wilson Witzel, Doutoranda de Ciência Sociais da Universidade Federal 
Fluminense Profª Josiane Bragato. A questão contextualizou a posição de 
apoio do partido à PEc que estabeleceu o congelamento de investimentos na 
educação, as metas 17 e 18 do PNE sobre a valorização do magistério e 
formação docente e a meta da qualidade para a educação básica exposta 
pela candidatura com relação ao investimento em ciência e tecnologia 
necessários para atender tanto À educação básica quanto à formação e 
valorização docentes. A prof. Alexandra informa que na ocasião a 
representante deu respostas vagas não estabelecendo relações entre os 
investimentos e metas e não apresentando proposta para a ciência e 
tecnologia ou para as universidades do estado. 7) a professora Anelice 
informa que até dia 5/10 os professores necessitam responder a ficha 
enviada pelo secretario sobre fechamento e abertura de projetos de pesquisa 
em 2018 e os números ORCID e GOOGLESCHOLAR. Sem mais, encerrou-
se a reunião às 15:30h. Esta ata foi lavrada pelas professoras Anelice Ribetto 
e Jacqueline Morais. 
 

 


