ATA DA 97a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 13h e 30 min,
na Sala 322 da FFP/UERJ, reuniram-se as professoras Jacqueline Morais, Helena
da Fontoura, Marcia Alvarenga, Mairce Araújo, Tereza Goudard, Anelice Ribetto,
Luiz Fernando Conde Sangenis, Rosimeri Dias, Nilda Alves, Lucia Velloso, Vania
Leite, a bolsista de pós-doc Cláudia das Chagas, os representantes dos estudantes
Sara Busquet, Carlos Oliveira e Glasiele Ribeiro 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 ATA: foi
aprovada a Ata da reunião de janeiro, enviada previamente por e-mail; 2)
SUCUPIRA: a Coordenação informou que enviou a Sucupira no dia 18/2/2019 para
Pró-Reitoria chancelar. Informa ainda que enviará os quadros de produção docente
2017 e 2018 para cada professor. Ressalta a importância de que cada professor
acompanhe a pontuação exigida no quadriênio. 3) TURMA 2019: foi feita a matrícula
da turma no dia 5/2/2019. Faltaram os candidatos Luiza Pinheiro da Silva, Carolina
da Silva Santos, Ligiane Pereira de Medeiros e Fátima Alves Pereira. Foram
matriculados na reclassificação: Luciano Faria da Silva, será orientado pela Prof.
Sonia Câmara, Priscila Lima Fonseca que será orientada pela Prof. Rosimeri Dias e
Edmar Oliveira Freire que será orientado pela Prof. Anelice Ribetto. 4) COMISSÃO
DE BOLSAS: foram aprovados os relatórios finais e parciais de todos os bolsistas
do Programa. Os relatórios foram enviados em janeiro de 2019. Informamos que
serão implantadas, até15 de março, as bolsas Capes dos seguintes estudantes (em
ordem de classificação): Euridice Hespanhol, Cintia Laranjeira, Leticia Pacheco de
Mello Trotte e Victória Guilherme G. de Moura. Na lista de espera se encontram
Adrielle Sousa Lisboa, Danusa Tederiche, Flaviane Coutinho e Fabio Pinheiro com
possível distribuição de bolsas da FAPERJ já solicitadas no Setor de Bolsas da
UERJ. As bolsas Capes dos estudantes Carlos de Oliveira e Bruna Bottino também
serão implantadas até15 de março de 2019. A Coordenação informa que já estão
em trâmite as bolsas Faperj e Capes para Implantação de Novo Curso de
Doutorado. A solicitação foi de 05 bolsas. 5) APROVAÇÃO NOVO REGULAMENTO
DO PROGRAMA: a Coordenação informa que a nova Deliberação do Programa foi
aprovada no CSEPE na Reunião de 07 de fevereiro de 2019 e que já está publicada
no site do Programa. 6) APROVAÇÃO DE BANCAS: o colegiado aprova as
seguintes Bancas de Defesa de Dissertação: 1) Mestrando: Adão Luciano Machado
Gonçalves; Data: 03 de abril, 14 h; Banca: Profª. Dra. Márcia Soares de Alvarenga
(Orientadora); Profª. Drª Andréa Rosana Fetzner (UNIRIO); Prof. Dr. Luiz Fernando
Conde Sangenis (FFP- UERJ); Profª. Dra. Maria da Conceição Calmon Arruda (FFPUERJ). 2) Mestranda: Carolina Silva de Alencar; Data: 12 de abril; Banca: Profª.
Dra. Maria Tereza Goudard Tavares (Orientadora); Profº. Drº Adilson de Angelo
Lopes Francisco (UDESC); Profª. Drª Elaine Ferreira Rezende de Oliveira (FFPUERJ); Profª. Drª Mairce Araújo (FFP- UERJ). 7) COMISSÃO DE SELEÇÃO

DOUTORADO: foi homologado o Edital para a Seleção de Doutorado com o
Cronograma Anexo a essa Ata. 8) COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO DE
CREDENCIAMENTO NOVOS PROFESSORES: a Coordenação informa que
necessitaremos fazer um processo de credenciamento de novos professores ainda
esse ano. As professoras Mairce Araujo e Marcia Alvarenga se propõem a formar a
Banca interna da Comissão de Credenciamento que indicará, ainda, dos membros
externos. As indicações e o edital será pauta da reunião de março de 2019 9)
COMISSÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO: A Comissão de Auto
avaliação e Planejamento, indicada pelo Colegiado do Programa em 19/12/2018, e
composta por Luiz Fernando, Vania Leite, Jacqueline e pelo estudante Carlos
Oliveira, tendo se reunido em 08/01/2019, apresenta uma proposta de auto
avaliação. Tal proposta se consubstancia na construção do planejamento
estratégico do programa utilizado a metodologia do planejamento participativo. O
processo de confecção do plano é composto por 3 etapas: definição do marco de
referência do programa; estabelecimento do diagnóstico do Programa; elaboração
de um plano quadrienal. O diagnóstico é o momento de avaliar a distância entre o
que foi proposto de forma prospectiva e a realidade atual do Programa. O prof. Luiz
Fernando apresentou 24 questões elaboradas pela Comissão, devendo ser
respondidas por professores e alunos do Programa com vistas a elaboração do
Marco de Referência. Após discussão, o colegiado propôs a diminuição das
perguntas, tendo em vista que algumas tinham teor semelhante. A professora
Helena se prontificou a reduzir o número das perguntas uma vez que várias delas
aludem a matérias que já estão explicitadas em documentos do Programa e postos
na plataforma Sucupira. Por fim, a proposta de auto avaliação foi aprovada pelo
Colegiado com o seguinte Calendário:
08/01 Reunião da Comissão de Avaliação
27/02 Sensibilização do grupo – apresentação da
proposta
24/02 Elaboração das questões do marco de referência –
a
Comissão de Avaliação
26/02
05/03 Envio, por e-mail , das questões para professores e
alunos elaborarem o marco de referência
17/03 Prazo limite para devolução do questionário –
marco de referência
Até
Tempo para equipe de redação compilar o material
25/03 – elaboração do 1º texto de trabalho
26/03 Remeter o texto para os professores e alunos –
acréscimos, supressões e modificações
05/04 Devolução para equipe de redação.
Até
Nova compilação do texto – equipe da redação
12/04
22/04 Envio do marco de referência por e-mail
Perguntas para o diagnóstico – e-mail
06/05 Devolução das questões para equipe de redação

22/05 Reunião da equipe – redação do texto do
diagnóstico – levantamento das necessidades
Reunião para planejar o Seminário
Seminário de Avaliação – Elaboração do Plano
Reunião da equipe para avaliar o seminário

10) INFORMES: A professora Nilda Alves comunica que a doutoranda do
Proped/UERJ Maria Cecilia Castro realizará seu Estágio Docência na Disciplina
ministrada pela professora no Curso de Pedagogia da FFP/UERJ. O representante
Carlos de Oliveira comunica que as novas representantes dos estudantes são
Euridice Hespanhol e Leticia Pacheco de Mello Trotte. A profª Tereza Goudard
informa que a profª Drª Maria Isabel Mena Garcia, da Colômbia, da Universidade
Pedagógica Y Tecnológica da Colômbia, estará na FFP no dia 16/04, às 18h e 30
min, proferindo a palestra “Infância e raça: questões de pesquisa-aproximações
Colômbia e Brasil”, como uma atividade promovida pelo Vozes da Educação e por
nosso Programa. No dia 17/04, a palestra será realizada pela manhã, como parte da
aula da disciplina Seminário de Fundamentação, oferecida pelo nosso Programa de
Pós-graduação e coordenada pelas profªs Lucia Veloso e Vania Leite. A profª Lucia
Veloso informa informa que o livro por ela organizado: Darcy Ribeiro - educação
como prioridade publicado pela Global Editora em 2018 receberá uma resenha
publicada no próximo número da Revista Teias. As profs Jacqueline e Denize
informaram que, dando continuidade a ação já iniciada em 2018 com a “Mesa
Redonda: Educação Democrática em tempos antidemocráticos” realizada no dia 12
de dezembro de 2018, propõem o “Ciclo de Debates Educação e Democracia”. Tal
atividade está vinculada à ANPEd em parceria com o Movimento Educação
Democrática, através da “Ação Educação Democrática”. Esta ação busca estimular
a organização/oferecimento no 1º semestre de 2019 de atividades que tenham como
tema a relação entre educação e democracia. As profs Jacqueline e Denize
convidam os colegas que desejarem participar propondo uma mesa, a enviarem os
dados da atividade: nome da mesa; data; horário; palestrantes e local. As citadas
docentes irão enviar os dados das atividades para ANPED a fim de serem
cadastradas como parte da “Ação Educação Democrática”. Os proponentes de cada
mesa ficarão responsáveis por organizar as tarefas relativas a cada realização de
cada Mesa. A atividade foi aprovada no Colegiado de nosso Mestrado em
Educação. A profª Jacqueline informa a entrega do relatório do profº Everardo Paiva
de Andrade, docente na Faculdade de Educação da UFF, referente ao estágio pósdoutoral realizado de 01/01/2018 a 31/12/2018, sob supervisão da profª Inês
Bragança. A profª Nilda Alves informa que o prof. Dr. Fernando Miranda Somma,
docente na Universidad de La Republica, no Uruguai, estará na FFP no dia 15/04,
em horário a ser definido, para o lançamento de seu livro ALVES, N.;MIRANDA, F.;
SOARES, C. (Orgs). Currículos - visualidades, narrativas y diferencia. Montevideo:
Universidad de la Republica, 2018.
Sem mais encerrou-se a reunião às 16h e 30 min, sendo esta ata lavrada pelas
professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais.

