ATA DA 104a 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 cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 13h30min, na
Sala 12111 do PPFH/UERJ, reuniram-se as professoras Anelice Ribetto, Luiz
Fernando Conde Sangenis, Rosimeri Dias, Lúcia Velloso, Vânia Leite, Helena
Fontoura, Mairce Araújo, Marcia Alvarenga, Alexandra Garcia, Sonia Camara e
Denize Sepulveda, representantes dos estudantes Carlos Oliveira, Erica Renata
Vilela de Morais e Fernanda Mello; para realização da reunião ordinária do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Formação de Professores da UERJ.
PAUTA:
Aprovação Ata anterior: é aprovada a ata da 103ª Reunião de Colegiado. 2)
Informes Seminário Meio Termo da CAPES: a professora Anelice compartilha
informações sobre o Seminário realizado nos dias 2 e 3 de setembro na Sede da
CAPES/Brasília e alerta para a apresentação de Ficha de Avaliação (enviada por
mail para todos os professores junto a uma síntese da reunião) Esclarece algumas
questões vinculadas a quantidade de produtos exigidos por professor no quadriênio
(quatro produtos qualificados), necessidade de publicação entre professores e
estudantes, necessidade de lançamento da publicação de egressos desde a turma
de 2012 na Plataforma Sucupira, entre outros. Um dos pontos discutidos foi a
posição da Área quanto a não avaliação dos livros e a pontuação sugerida. Quanto
a esse ponto o Colegiado aprova a assinatura do texto PELA VALORIZAÇÃO DOS
LIVROS NA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO NA CAPES publicado na
plataforma change.org. A prof. Anelice enviará aos docentes outro documento que
avaliou fundamental produzido pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade
Federal de Goiás intitulado SOBRE O SEMINÁRIO DE MEIO-TERMO: UM ALERTA
AO FORPRED SOBRE A MÉTRICA PRESENTE NA SIMULAÇÃO DE MEIOTERMO E ALGUNS QUESTIONAMENTOS entendendo que explicita uma análise
seria e fundamentada da prospectiva dos programas se a Avaliação da Área segue
as linhas apresentadas em Brasília. 3) Comissão de Credenciamento: as
professoras Márcia Alvarenga e Mairce Araújo informam que receberam 08
inscrições e que já elaboraram quadros de análise da produção acadêmica dos
candidatos. No dia 09 de outubro se reunirão com os membros externos da
Comissão para concluir os procedimentos. A professora Anelice informa que no dia
16 de outubro as 13:30 se realizará uma Reunião Extraordinária para apresentação
do trabalho realizado e homologação dos resultados. 4) Comissão de Seleção do
Mestrado: a professora Alexandra Garcia informa que a Comissão se reuniu para
começar a pensar a prova escrita e organizar os procedimentos. Solicitou que os
colegas agendem as datas de correção de provas (entre 5 e 8 de novembro), a data

da reunião para distribuição dos projetos (13 de novembro) e as datas para realizar
entrevistas (18, 29 e 21 de novembro); 4) FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: a
prof. Anelice informa que a única verba disponível no Programa é a proveniente do
consorcio CEDERJ e que a verba do PROAP/2015 é a ultima recebida via CAPES.
Informou também que se há continuidade da politica anunciada pelo MEC as três
bolsas de Mestrado da CAPES que concluem em fevereiro de 2020 não serão
renovadas. Essa informação foi dada pela Pró- Reitoria de Pesquisa da UERJ em
reunião mantida com os Coordenadores no dia 10 de setembro. No dia 8 de outubro
foi convocada uma segunda reunião pelo Diretor do CEH. 5) INFORMES: a
estudante Maria Angélica Nascimento solicita desligamento do Curso de Mestrado
em Educação a través de e.mail institucional (em arquivo) O Colegiado aprova o
desligamento da estudante. A professora Lucia Velloso informa que sua
aposentadoria será publicada no DOERJ no dia 26/9/2019; a professora Anelice
informa que foi enviado o relatório de Conclusão de Pós-Doutorado da Profa.
Dra. Eda Maria de Oliveira Henriques da Faculdade de Educação da Universidade
Federal Fluminense, realizado junto a nosso PPGE, sob a supervisão da Prof. Dra.
Inês Bragança, no período de no período de 2 de setembro de 2018 a 2 de
setembro de 2019. Situação Angélica; A professora Rosimeri Diais informa que dia
no 21/10/19 se realizará o VIII Fórum Itinerante Michel Foucault e educação, que
será às 14:00 horas, no PPFH, UERJ Maracanã e que nos dias 29, 30 e 31/10/ 2019
estará na Universidade Federal da Paraíba realizando atividades acadêmicas: uma
conferência no PPGEDU sobre Escrita de si e lançamento do livro: Escritas de si:
escutas, cartas e formação inventiva de professores entre universidade e escola
básica. Nos dias 30 e 31, atividades de pesquisa com o Grupo: Grupo de Pesquisa
Psicologia Educacional, Formação e Infância – estudos sobre classes populares e
educação pública, coordenado por Eduardo Antônio de Pontes Costa. No dia
11/11/2019 realizará o XI Encontro e Conversas sobre Formação inventiva de
professores, com as presenças de Teresa Gonçalves e André Bochetti, da UFRJ; as
editoras da Revista Interinstitucional Artes de Educar informar que está em
andamento a inclusão de mais dois indexadores e o que possibilitaria concorrer
Edital para Editoriação da Faperj
Sem mais, encerrou-se a reunião às 15h10min, sendo esta ata lavrada pela
professora Anelice Ribetto.

