
 

 

ATA DA 99a. REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 
EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 13h30min, 

no Auditório do NUPEC da FFP/UERJ, reuniram-se as professoras 

Jacqueline Morais, Helena da Fontoura, Anelice Ribetto, Luiz Fernando 

Conde Sangenis, Rosimeri Dias, Lucia Velloso, Vania Leite, Alexandra 

Garcia, Sonia Câmara, Denize Sepulveda, Tereza Goudard, Claudia das 

Chagas,  a representante dos estudantes Euridice Hespanhol e o Secretário 

Marcus Vinícius Marçal da Cunha 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 anterior: foi aprovada a Ata da 98ª Reunião de Colegiado; 2) Ida a I 

CONEPED: Foi aprovada a ida da prof. Rosimeri Dias –editora da nossa 

Revista- para o I CONEPED  que acontecerá na Faed/UDESC, em 

Florianópolis (SC), entre os dias 12 a 14 de junho de 2019. A professora 

representará o Programa e terá passagem e 03 diárias cobertas pelo recurso 

proveniente do CEPUERJ; 3) Indicação um membro para compor comissão 

Qualis/Educação da CAPES: é indicado o nome da prof. Denize Sepúlveda; 

4) Comissão de Seleção: a Coordenação lembra ao corpo docente que entre 

os dias 22 e 27 de julho deve acontecer a primeira etapa da seleção de 

projetos de pesquisa de Doutorado;  5) Informes: a) a profª. Anelice informa 

que por decisão do Conselho Departamental, a Sala 322 será utilizada 

apenas para defesas e qualificações dos programas. A Coordenação 

perguntará para Direção se outras atividades acadêmicas –sempre que 

agendadas- poderão ser realizadas na Sala. A posição de nosso Colegiado é 

favorável ao uso deste espaço para outras atividades acadêmicas. A 

professora também informa que as Salas da Coordenação serão mobiliadas 

para redimensionar seu uso por parte dos Programas; b) a profª Lucia 

Velloso solicita desligamento da comissão Editorial da Revista e é indicado o 

nome da prof. Vânia Leite; c) a profª. Anelice informa que o estudante Edmar 

Oliveira Freire solicitou desligamento do Programa por motivos pessoais em 

e-mail direcionado ao Colegiado no dia 15/4/2019 (Anexo); d) a profª. Sonia 

Camara solicita que na reunião de junho seja pautada discussão sobre 

concessão de bolsas de Doutorado; e) a profª Helena informa que recebeu 

um e-mail avisando que o Edital Universal CNPQ ganho com a participação 

dos docentes do Programa, não será implementado. f) O profº Luiz Fernando 

informa que o texto do Marco de Referência foi enviado a todos os 



professores e que as contribuições devem ser enviadas até 03/05. g) a profª 

Tereza informa que a profª Ana Lucia Goulart de Faria (Unicamp) estará 

participando do 2º Colóquio GIFORDIC, que ocorrerá no Teatro Carequinha, 

no dia 24/04, às 18h. Sua palestra será “Políticas para a Educação Infantil no 

Brasil: resistências em tempos de barbárie”. h) A profª Nilda informa que a 

profª Carina Kaplan virá ao Brasil em agosto e gostaria de organizar uma 

palestra na FFP. I) As profª Jacqueline e Denize informam que o Ciclo de 

Debates Educação e Democracia se iniciará no dia 25/04 às 18h30 min, com 

a mesa “Democracia, Laicidade e as Questões de Gêneros e Sexualidades”, 

tendo a presença dos profs Denise de Aguiar Xavier Sepulveda (FFP-UERJ), 

José Antonio Miranda Sepulveda (UFF) e Fernanda Pereira Moura  (SME-

RJ).  

Sem mais encerrou-se a reunião às 15h e 00 min, sendo esta ata lavrada 

pelas professoras Anelice Ribetto e Jacqueline Morais. 

 

ANEXO: 

 

SOLICITAÇÃO DESLIGAMENTO- EDMAR OLIVIEIRA- enviada ao e-mail do Programa no 

dia 15/4/2019 

Após passar por grandes turbulências no âmbito profissional com implicações diretas em 

minha vida acadêmica, venho por meio desta, solicitar o meu desligamento do Mestrado em 

Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ São Gonçalo. Tal decisão 

ocorre por eu ter sido informado sobre a mudança de horário de minha nova matrícula de 

intérprete de LIBRAS onde terei que sair do turno da noite pelo fato da única aluna surda 

matriculada no 3º turno ter desistido dos estudos, não comparecendo as aulas desde o 

primeiro dia letivo até a presente data, e pelo surgimento de uma nova matrícula de um aluno 

surdo em outra escola que não possui intérprete de LIBRAS no horário diurno. Por conta 

disso, a Secretaria de Educação me informou que está estudando uma maneira de que eu 

consiga adequar minha carga horária das duas matrículas de forma que eu consiga atender 

as demandas das duas funções sem ser prejudicado profissionalmente, porém afetará 

diretamente nos meus estudos. Até cogitei pedir licença sem vencimentos de minha 

matrícula antiga, porém ainda assim não daria para eu participar das atividades acadêmicas, 

por conta do horário. Sendo assim, certo da compreensão deste colegiado e na certeza que 

o sonho de cursar o mestrado permanecerá vivo em mim, despeço-me agradecendo a todos 

os meus professores e orientadora Dra. Anelice Ribetto, pela ótima receptividade, excelentes 

aulas e orientações durante este período. Também registro o agradecimento aos colegas e 

amigos que fiz durante este curto período que passei na FFP/UERJ. Muito obrigado! 

#UERJResiste. São Gonçalo, 15 de abril de 2019. Edmar Oliveira Freire Matrícula: ME 

1910672 

 
 


