
 

 

ATA DA 115a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS DA 
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ. 

Aos dias 28 dias do mês de outubro de 2020 foi realizada de maneira remota pelo Google Meet, a 

centésima décima quinta reunião do colegiado do Programa de pós-graduação da Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FFP/UERJ.  Estavam 

presentes os seguintes professores e membros da representação estudantil: Rosimeri de Oliveira 

Dias; Anelice Ribetto; Nilda Alves, Carlos Soares Barbosa, Rosa Malena Carvalho, Vânia Leite; 

Maria Tereza Goudard Tavares; Lucilia Augusta Lino; Helena Amaral Fontoura; Márcia 

Alvarenga; Denize Sepulveda, Luiz Fernando Conde Sangenis, Arthur Vianna Ferreira, a pós-

doutoranda Cláudia Chagas; o secretário da pós-graduação Marcus Vinícius e as representantes 

dos estudantes Fátima Mello, Érica Renata Vilela de Morais e Fernanda Dourado. O coordenador 

Luiz Fenando Sangenis deu boas-vindas a todos e iniciou a reunião primeiramente pelos informes. 

O primeiro ponto a ser tratado foi sobre o fórum docente que foi marcado para o dia 11 de 

novembro, às 14 horas, com a participação dos professores do Programa Arthur Vianna, Nilda 

Alves, Sônia Camara e Jaime Alípio, da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. 

O segundo ponto foi sobre a ANPED Sudeste; foi informado pelo coordenador, que participa da 

comissão local que organiza o evento, a necessidade da contração de uma empresa responsável 

para organizar toda a parte técnica da reunião regional, uma vez que a Anped Sudeste acontecerá 

totalmente de modo remoto. Informou que o professor Carlos Soares Barbosa pediu para se 

desligar da comissão local que organiza a Anped Sudeste por questões pessoais e profissionais. 

Houve solicitação da Coordenadora da Anped Sudeste, Profa. Ana Chrystina Migno, para que o 

nosso Programa indicasse outra pessoa para substituir o professor Carlos. No entanto, até o fim da 

reunião, não houve colega que se voluntariasse. O secretário Marcus Vinicius Marçal da Cunha 

foi convidado a usar a palavra para comentar sobre o número dos de candidatos que se submeteram 

aos processos de seleção de mestrado e doutorado.  Iniciou destacando a implantação de um sistema 

de inscrições on-line e que já havia um estudo sobre o assunto anterior à pandemia. Porém, a pandemia 

acelerou este processo. O processo seletivo com inscrição presencial produzia um acúmulo de material 

em papel e, muitas vezes, precisava ser descartado e isso era muito trabalhoso. A proposta da inscrição 

on-line foi considera muito positiva, e menciona que tivemos inscrições de muitos estados, inclusive do 

Belém do Pará. E que o novo processo diminuiu muito o volume de material em papel para as inscrições, 

o que foi excelente. Na inscrição do mestrado foram recebidos 488 formulários, destes 389 foram 

confirmados. No doutorado tivemos 150 formulários recebidos, e confirmados 110 inscrições. Temos 20 

candidatos cotistas, 2 de doutorado e 18 de mestrado, e uma inscrição de candidato com deficiência 

visual, faltando verificar o grau de deficiência para adaptar o processo de seleção, análise ao cargo da PR4. 



O secretario Marcus Vinicius foi elogiado pelo coordenador do Programa pelo excelente trabalho e pela 

proposta que o próprio vem solicitando em relação às adaptações das inscrições remotas muito antes da 

pandemia; e que ele tem um grande mérito, porque conseguiu sozinho adaptar o processo técnico para 

que a seleção pudesse ser realizada de modo não presencial. Outro informe é sobre a compra de dois 

notebooks, conforme modelo recomendado pela UERJ. O CEPUERJ e o setor de compras da UERJ farão a 

compra que monta em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Um deles será usado pelo secretário Marcus que 

precisa ter melhores condições de trabalho, pois está trabalhando remotamente em casa e sem 

equipamento exclusivo de trabalho fornecido pela Universidade. O outro computador será para uso do 

professor coordenador pelos mesmos motivos. Ambas as máquinas serão patrimoniadas. O professor Luiz 

Fernando Sangenis informou que o programa tem 129 mil reais em caixa e que pretende propor um novo 

plano de aplicação para esse recurso administrado pelo CEPUERJ em conformidade com a comissão de 

finanças. Também comentou que parte desse dinheiro, cerca de 40 mil reais, foi proveniente das 

inscrições de mestrado e doutorado. A professora Maria Tereza lembrou que as comissões podem ser 

repensadas e sugeriu que, na próxima reunião do colegiado, fosse proposta discussão para possíveis 

mudanças dos nomes de colegas que integram as comissões, inclusive a de finanças, sugestão, de pronto, 

acatada pela Coordenação. A professora Mairce Araújo mencionou também a necessidade de pensar 

sobre a comissão de bolsas.  Em seguida, passou-se para ao item das deliberações. O primeiro ponto a 

deliberar foi a aprovação da Ata anterior, que foi aprovada com as seguintes alterações: Professora 

Rosimeri Dias pediu para corrigir uma sigla e um gerúndio. A professora Vânia pediu para corrigir que não 

se deveria mencionar é “UERJ sem muros” e sim 29º SEMIC da UERJ. Segundo ponto: a reunião das linhas 

de pesquisa para avaliação dos projetos de doutorado, cronogramas e demais providências. A palavra foi 

cedida para a comissão de doutorado, representada pela professora Maria Tereza Tavares, professora 

Vânia Leite, professor Luiz Fernando Sangenis e o secretário Marcus Vinicius Marçal da Cunha. A 

professora Maria Tereza Tavares pediu a professora Vania para projetar o slide do cronograma que foi 

feito pela Comissão. Asseverou que os prazos são muito exíguos e apresentou o cronograma com as 

seguintes datas: dia 28/10 será a data limite para a confirmação das inscrições; 30/11 para os recursos 

acerca homologação das inscrições; 03/11 será a data limite para preenchimento e envio de formulário 

de avaliação dos projetos para a Comissão e a Secretaria; dias 4, 5, 6 e 9/11 serão as datas para reunião 

docente das linhas de pesquisa para discussão dos projetos de doutorado. Para defesa oral dos projetos 

de pesquisa e análise dos currículos e arguições foram reservadas as seguintes datas: 16,17,18,19 e 20/11. 

Dia 04/12 é a data agendada para divulgação dos resultados da arguição dos projetos e análise dos 

currículos Lattes.  A professora Vânia Leite sugeriu que os professores se dividissem para realizar a etapa 

de avaliação dos projetos, uma vez que muitos colegas estão trabalhando no ENDIPE.  Definiu-se que o 

resultado das avaliações dos projetos será divulgado na página do Programa e o link para a arguição, com 

dia e horário serão enviados para o e-mail do candidato pela Secretaria do Programa. Os links serão 

criados pela dupla de docentes que irá arguir os seus respectivos candidatos. A professora Anelice Ribetto 

levantou a questão sobre os candidatos de outros estados, reafirmando que precisam ser informados no 

momento da arguição de que deverão ter disponibilidade para estar na FFP, haja vista que o curso é 

presencial, não obstante o seu atual funcionamento remoto, em razão da pandemia do Coronavírus, 

mesmo que não haja previsão para um possível fim da pandemia e retorno de aulas presenciais. A 

professora Maria Tereza afirma que, ainda nesta data de hoje, será enviado o e-mail com a proposta das 

reuniões para todos os colegas professores de ambas as linhas com o objetivo de marcarem a data mais 

próxima para se reunirem. O professor Luiz Fernando lembra que o cronograma do processo seletivo do 

curso de doutorado é menor que o de mestrado. O prazo do doutorado tem uma semana a menos em 



relação ao do mestrado, pois os candidatos ao doutorado são em menor número do que os candidatos 

de mestrado. O Coordenador informou que cada dupla de professores que irão entrevistar os candidatos, 

poderá criar o link com a plataforma que melhor lhe convier e que deverão informar o mesmo para a 

Secretaria do Programa. Novamente a Professora Maria Tereza lembrou que deverão ser utilizadas as 

fichas usuais para a montagem dos quadros das arguições, adaptando-as ao momento de pandemia, bem 

como as atas dos resultados das arguições. Passou a palavra para a professora Helena Amaral da Fontoura, 

que se expressou como representante da Comissão de Seleção de Mestrado, afirmou que a Comissão 

pretende acompanhar o exemplo da Comissão de Doutorado e proporá procedimentos similares. O 

professor Arthur Vianna se prontificou a fazer uma planilha no programa Excel com todas as avaliações 

dos projetos dos candidatos realizadas pelos professores e enviar cópia das planilhas para cada docente. 

O próximo ponto da reunião foi o horário das disciplinas a serem oferecidas no próximo ano. A 

coordenação explicou que, como sempre fizemos, aprovamos para o primeiro e o segundo semestre o 

oferecimento das disciplinas. No próximo semestre, apenas quando houver vacina e condições sanitárias 

diferentes das atuais, deverá haver o oferecimento de disciplinas de forma presencial, mas, por enquanto, 

a previsão de disciplinas será de forma remota. Agradeceu a todos os professores pelas disponibilidades 

dos seus horários e que tentou atender aos colegas que manifestaram vontade de ministrar determinadas 

disciplinas. Considerou que o resultado dos horários e do oferecimento das disciplinas oferecidas foi 

bastante satisfatório, conforme apresentado na reunião. Todos os docentes estão inseridos no horário, 

alguns com duplas e outros sem dupla. Foram oferecidas disciplinas obrigatórias e eletivas. Foram feitos 

acertos de disciplinas entre o professor Luiz Fernando e a professora Vania Leite que ministrará disciplina 

obrigatória.  O coordenador agradeceu a todos os colegas pelo entendimento e pela cooperação. O 

horário das disciplinas oferecidas para 2021 será enviado por e-mail ao corpo docente. A próxima 

deliberação é a leitura do parecer da candidatura do professor Marcus Roberto Silva da Universidade 

Estadual de Goiás. A professora Vania Leite fez um parecer confirmando que é um ótimo projeto e que 

vai contribuir para o Programa, que aprova o projeto por suas qualidades e benefícios que trata ao 

Programa.  A professora Rosimeri de Oliveira Dias será a supervisora do projeto e irá comunicar ao 

candidato sobre a sua aprovação. A professora Anelice sugeriu que verificasse o passo a passo desse 

registro do professor Marcos Roberto da Silva da Universidade Estadual de Goiás, na Intranet da PR2 da 

UERJ.   O próximo assunto, da responsabilidade da Comissão de Bolsas, tratou sobre o pós-doutorado da 

professora Claudia Chagas. A professora Mairce leu o parecer e o relatório dos resultados parciais em 

nome da comissão de bolsas. O relatório abrange o período de 10/2019 a 09/2020 com o título: 

“Processos curriculares e movimentos migratórios, os modos como questões sociais se transformam em 

questões curriculares nas escolas, tessituras de conhecimento, significações entre docentes e discentes 

em escolas no Município de São Gonçalo - RJ, autoria de Claudia Regina Ribeiro Pinheiro das Chagas, 

vinculado ao Grupo de Trabalho, Currículo, Redes Culturais e Imagens, sob a supervisão da professora 

Nilda Alves. Os resultados apresentados pela bolsista foram considerados satisfatórios e de grande 

contribuição para o Programa.   A professora Claudia agradeceu a leitura do relatório e o carinho de todos.  

O penúltimo ponto de deliberações foi sobre a aprovação do curso de extensão acerca de Paulo Freire, 

cujo título será: Webseminário “Extensão e Comunicação”: Diálogos com Paulo Freire em tempo de (pós) 

pandemia. A professora Helena Amaral da Fontoura e a professora Maria Tereza Goudard Tavares, 

organizadoras do curso, mencionaram e agradeceram a sugestão de todos os que contribuíram com o 

projeto. Serão dez encontros virtuais no formato de um webseminário, com o objetivo de produzir 

diálogos e debates sobre o pensamento e o legado de Paulo Freire no âmbito das comemorações  de seu 

centenário de nascimento (1921-2021). As data do curso cairão nas terceiras quarta-feiras do mês. Ainda 



não foi decidido a priori o horário, porque será pedida a opinião do coletivo. O curso durará 10 meses. 

Poderá ser de 16h às 18h ou de 18:30h às 20:30h. Os presentes deram preferência ao horário de 

18h30min. às 20h30min. O projeto foi aprovado pelo colegiado. O professor Luiz Fernando Sangenis 

agradeceu o empenho das professoras Maria Tereza e Helena pela dedicação ao projeto. Último ponto 

para ser tratado foi a aprovação de banca, mas não houve manifestações a esse respeito.  Passamos para 

Assuntos gerais: a professora Maria Tereza traz como assunto geral a questão da violência doméstica que 

está aumentando na pandemia, sugerindo evento sobre o assunto em novembro, propriamente no dia 25 

de novembro, dia internacional de combate à violência contra a mulher. São muitos relatos de casos 

próximos, mencionando marcas brutais de violências contra a mulher, foi sugerido um fórum sobre o 

tema.  A professora Anelice solicitou a possibilidade de uma ajuda de custo para os alunos que tiveram 

trabalho aprovado na Anped Sudeste. A professora Helena sugeriu a composição de uma planilha com a 

lista dos alunos que tiveram trabalhos aprovados na Anped Sudeste, e que no próximo colegiado fosse 

assunto a compor a pauta. O Coordenador Luiz Sangenis se comprometeu a verificar essa possibilidade e 

de que forma a ajuda de custos poderá ser oferecida aos discentes. O Coordenador agradeceu a presença 

dos participantes e encerrou a reunião. 


