ATA DA 103a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO
EM
EDUCAÇÃO-PROCESSOS
FORMATIVOS
E
DESIGUALDADES SOCIAIS DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA UERJ.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 13h30min,
na Sala 176 da FFP/UERJ, reuniram-se as professoras Anelice Ribetto,
Nilda Alves, Luiz Fernando Conde Sangenis, Rosimeri Dias, Lúcia Velloso,
Vânia Leite, Helena Fontoura, Mairce Araújo e Cláudia das Chagas; os
representantes dos estudantes Letícia Pacheco, Sara Busquet, Erica Renata
Vilela de Morais e Fernanda Mello; e o Secretário Marcus Vinícius Marçal da
Cunha, para realização da reunião ordinária do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Formação de Professores da
UERJ.
PAUTA:
1)Aprovação Ata anterior: é aprovada a ata da 102ª Reunião de Colegiado e
são apresentadas as representantes estudantes da turma de Doutorado
2019, Erica Renata Vilela de Morais e Fernanda Mello 2) Comissão de
Credenciamento novos professores: a professora Anelice informa que houve
8 (oito) candidatos inscritos. O Colegiado delibera pela aprovação de 4
(quatro) vagas para novos; 3) Processo Seletivo de Mestrado: a Comissão
informa que os seguintes dias serão de trabalho coletivo e pede aos
professores o agendamento: 1/11: prova escrita; 4 a 8/11: correção prova
escrita; 13/11: reunião para recebimento dos projetos por linha e montagem
tabela de entrevistas; 18, 19 e 21/11: realização de entrevistas; 27/11:
homologação resultados entrevistas. 4) Comissão de bolsas: a professora
Anelice informa que sobre o processo de implantação de bolsas atualizando
o seguinte relatório:
a) no dia da matricula de Doutorado (5 de agosto) Carlos de Oliveira,
representando a Comissão e a Prof. Anelice, pela Coordenação realizaram a
inscrição dos estudantes de doutorado que solicitariam bolsas (após
apresentação do regulamento e dos requisitos) Se inscreveram duas
pessoas: Erica Renata Vilela de Morais e Fernanda Medeiros Alves B.
Martins. Foi recebido o material comprovando a produção das duas. b) A
Coordenação solicita cota de Bolsas/CAPES ao Setor da UERJ; c) A
candidata a bolsista Fernanda solicita o cancelamento de inscrição no pedido
de bolsas pois reconhece a incompatibilidade com o vinculo empregatício.4)
A Coordenação recebe mail da CAPES dizendo que só abririam cota no ano
seguinte a abertura do Curso (ou seja 2020) considerando Portaria CAPES nº
150, de 28 de junho de 2019, publicada em 02 de julho de 2019; d) A Pro-

Reitoria disponibiliza bolsas Faperj de mestrado e doutorado: 1 (uma) para
mestrado e 2 (duas) para doutorado. Informamos que só temos uma
candidata inscrita pra bolsas no doutorado. e) A Coordenação encaminha os
documentos pelo sisfaperj de Flaviane Americano (candidata em lista de
espera pelo mestrado) e Erica Renata Vilela de Morais (única candidata
inscrita pelo doutorado); f) No dia 23 de agosto a Coordenação solicita a
Faperj abertura de cota por Curso Emergente e é outorgada uma bolsa. g) no
mesmo dia a doutoranda Clarisse Moura se inscreve para Bolsa de
doutorado. É informada que sua bolsa será solicitada no dia 29/8/2019
h) RESUMO DA LISTA DE ESPERA: Mestrado: Fábio Pinheiro Ramos de
Souza. 5) Comissão de Auto-Avaliação e Planejamento: o prof. Luiz
Fernando informa que a Comissão está organizando o encontro para dia 18/9
e solicita a presença massiva de estudantes e professores. Informa ainda que
o instrumento enviado para todos os membros do Programa será a base da
discussão do Seminário. 6) Situação Prof. Jacqueline Morais: a coordenação
informa que a Prof. Jacqueline entrou em licença médica no dia 14/8/2019
por três meses. As atividades que a professora desenvolvia no Programa
ficarão organizadas da seguinte forma: as orientandas de mestrado e
doutorado participarão do grupo de orientação coletiva com a Prof. Mairce
Araújo. A disciplina Seminário de Pesquisa continuará sendo ministrada pela
prof. Anelice Ribetto. A professora Jacqueline continuará na Coordenação
Adjunta e o Prof. Luiz Fernando Conde Sangenis apoiará os trabalhos
integrando o Grupo Gestor da Coordenação. 6) Informes: 6.1. A prof. Anelice
informa que o secretário Marcus começou a atualização da página do
Programa com tradução ao espanhol; 6.2. A Coordenação solicita que os
professores e orientandos conectem o número ORCID com a Plataforma do
Currículo Lattes; o requisito é solicitado na Plataforma Sucupira. Solicita
também que os doutorandos sejam inscritos como tais no Lattes. 6.3. A
Coordenação informa aos professores que coordenaram disciplinas em
1.2019 o envio das notas finais até 20 de setembro; 6.4. O colegiado aprova
o nome da Prof. Helena da Fontoura para estabelecer conversas com
Secretaria e Direção com a finalidade de melhorar a distribuição e o uso das
salas de pós-graduação pelos programas; 6.5. É aprovado pelo colegiado o
pedido de realização de doutorado sanduiche no nosso Programa por parte
da estudante Erica Elexandra Areiza Pérez do Doctorado en Educación de la
Universidad de Antioquia/ Colômbia. O projeto se intitula “Subjetividades
políticas en maestros y maestras de la comuna 13 de Medellín: poéticas para
re-existir entre las hojas rotas” O período para a realização do doutorado
sanduiche vai de fevereiro a agosto de 2020 e será orientada pela Prof.
Mairce Araújo. Dito estágio não representa nenhum tipo de ônus econômico
ou financiamento por parte de nosso Programa. 6.6. O Colegiado aprova o
pedido de trancamento (pelo máximo de 06 meses contados a partir de 5 de
agosto de 2019) da estudante de mestrado Ana Paula Meninea após conferir
a entrega do trabalho final para a disciplina Seminário de Fundamentos. 6.7.

A prof. Anelice sugere que a professora Lucia Velloso escreva um artigo
sobre os 10 anos do Programa tomando como base a Mesa inaugural e que
o mesmo seja publicado em sessão especial da Revista Interdisciplinar Artes
de Educar. A professora Nilda Alves amplia a proposta para a organização de
um número especial da Revista que trate da importância da pós-graduação
em educação no Rio de Janeiro. A prof. Rosimeri Dias consultará o Conselho
editor da Revista para apresentação da proposta. 6.8. é aprovada a Banca
de Defesa de Dissertação do estudante Thiago Soares e Silva que estará
composta pela Prof. Dra. Helena Fontoura (orientadora), Prof. Dra. Ana Paula
Sacramento (UERJ), Prof. Dra. Rosane Marendino (UFF) e Prof. Dr. Arthur
Vianna (UERJ) 6.9. A Prof. Rosimeri informa que o número da Revista
Interinstitucional Artes de Educar organizado pelo nosso Programa está
pronto e aguardando DOI para sua publicação; 6.10. A prof. Alexandra Garcia
informa que está aberto até 30 de agosto o chamado para envio de artigos
acadêmicos para as quatro revistas que compõem as publicações da ABDC.
Sem mais, encerrou-se a reunião às 15h10min, sendo esta ata lavrada pela
professora Anelice Ribetto.

