
 

 

ATA DA 111a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO-PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS DA 
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ. 

 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 13h.30min., por via remota 
Webex Meeting, reuniram-se os professores, Luiz Fernando Conde Sangenis, Denize 
Sepulveda, Rosimeri Dias, Nilda Alves, Anelice Astrid Ribetto, Maria Tereza Goudard 
Tavares, Mairce Araújo, Helena Amaral da Fontoura, Arthur Vianna Ferreira, Sônia 
Camara, Lucilia Lino, Marcia Alvarenga,  Lucia Velloso, Vânia Leite, Inês Bragança, 
Carlos Soares Barbosa, a pós-doutoranda Cláudia Chagas, e as representantes dos 
estudantes Euridice Hespanhol e Tamires Siqueira Marinho, para realização da 
reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Formação de Professores da UERJ. PAUTA: I) INFORMES: o 
coordenador do Programa, professor Luiz Fernando Sangenis passou a palavra para 
a professora Rosimeri Dias para que a mesma, como integrante da Comissão Local 
da Anped Sudestes, prestasse informações sobre a organização do evento. I.1) 
Eventos informais com a chancela do Programa: o coordenador informou as 
participações de Anelice Astrid Ribetto em Conversaciones necesarias – educación y 
escuela en tempos de pandemia, miradas desde el sur – Secretaria de extensão do 
ISFD n. 9 Paulo Freire – Neuquén – Argentina, em 20 de maio de 2020; de Denize 
Sepulveda na em Live Amor e acolhimento: O apocalipse e a laicidade, realizado em 
30/04/2020, no Seminário Dóceis corpos, corpos subversivos, Universidade Federal 
de Sergipe, em 22/05/2020; de Nilda Alves em uma banca em Manaus. I.2) 
Adiamento do Endipe:  o coordenador esclareceu que houve o adiamento do Endipe 
para os dias 29, 30, 31 de outubro e 01 de novembro. I.3)  Prorrogação de Prazos 
para a conclusão do mestrado do doutorado: foi informado a prorrogação por 3 
meses em virtude da pandemia do Covid-19, não havendo a relação obrigatória entre 
o prazo de integralização dos cursos de mestrado e de doutorado e o prazo das 
bolsas: o aluno poderá continuar realizando sua pesquisa após o fim dos 3 meses de 
prorrogação da bolsa, se assim o Colegiado do PPG deliberar; foi comunicado 
também que o   DEPG/PR2 considera ser melhor para a avaliação de um PPG que 
se garanta o maior número de defesas, mesmo que tais defesas sejam realizadas 
com prazos de integralização mais longos. II – Aprovação da Ata – em anexo: Luiz 
Fernando solicitou que os colegas se manifestassem em relação à aprovação da Ata 
de março, a qual foi aprovada por todas. III – 3)     Deliberações – Foi deliberada a 
3.1. Alteração dos prazos de integralização dos cursos de mestrado e 
doutorado, incluindo-se as defesas de teses e de dissertações, além dos 24/30 
meses (mestrado) e dos 48/54 meses (doutorado), inclusive para bolsistas, em razão 
da pandemia de Covid-19, em acordo com a AEDA/UERJ 27/2020 e solicitação da 
DEPG/PR2/UERJ. 3.2. Aprovação individual das solicitações de prorrogação de 
prazo por 3 meses das bolsas CAPES, de acordo com a Portaria 55/2020 da 
CAPES, conforme os procedimentos do DCARH/PR2/UERJ, em razão da pandemia 
de Covid-19. Foram aprovadas as prorrogações das bolsas CAPES das mestrandas: 
Cintia Larangeira – matrícula ME1910349, Eurídice Hespanhol Macedo Pessoa – 
matrícula ME1910352, Letícia Pacheco de Mello Trotte – matrícula ME1910338 e 
Victoria Guilherme Guedes de Moura – matrícula ME1910336.   3.3. Processo 
Seletivo: deliberar sobre processos seletivos do mestrado e do doutorado e 



encaminhamentos para a comissão de seleção. Foi decidido que caso haja 
necessidade de prorrogação de prazos, cada caso será analisado individualmente. 
3.4. Inclusão de Norma acerca de vinculação dos egressos ao Programa pelo 
prazo de 5 anos. A professora Helena colocou a dificuldade dessa vinculação 
principalmente em relação aos alunos do mestrado e deu a sugestão dessa norma 
ser incorporada ao manual do aluno. A professora Nilda disse que essa vinculação 
vai depender da relação estabelecida com os alunos. Ane enfatizou que o manual do 
aluno precisa ser reelaborado e disponibilizado na página do Programa. A professora 
Nilda sugeriu que essa norma apareça desde já no site do Programa. A norma foi 
aprovada pelo colegiado levando em conta as sugestões das professoras Helena, Ane 
e Nilda. 3.4. Aprovações de Bancas de Defesas: a professora Helena Fontoura 
solicitou a defesa da banca do mestrando Jadson Abrahão da Silva, composta pela 
professora Rosana Prado do INES, Elienae Pereira pós-doutoranda do PPGeDU e 
Cláudia Chagas pós-doutoranda da FFP (Suplente), data 26/06/2020. 5.Troca de 
Orientação da mestranda Cintia Larangeira. Foi aprovada a troca de orientação pelo 
colegiado da mestranda, anteriormente, orientada pela Profa. Maria Tereza Goudard, 
e, passando a ser orientada pelo Prof. Luiz Fernando Sangenis. 4. Assuntos Gerais. 
A professora Rosimeri Dias informou que a mestranda Priscila da turma de 2019 não 
está comparecendo às orientações coletivas por via remota desde o dia 26/04 e que 
está tendo dificuldade de se comunicar com ela. Rosimeri também informou que o 
Dossiê Temático Michel Foucault recebeu 77 artigos para avaliação. A professora 
Lucilia Lino informou que sairá um posicionamento de entidades nacionais sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada e a Base Nacional 
Comum da Formação Continuada que o CNE está discutindo. A representante 
Eurídice Hespanhol solicitou que estivesse presente nesta Ata uma nota de pesar 
sobre o falecimento do aluno do Curso de Mestrado do PPGeDU Alcedino Alves de 
Oliveira. A reunião remota se encerrou às 14h49min. A presente Ata foi lavrada pela 
Professora Denize Sepulveda e pelo Professor Luiz Fernando Conde Sangenis.  
 


