
ATA DA 117a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS DA 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ. 

 

Aos três dias do mês de fevereiro de 2021, às 10:03, foi iniciada a centésima décima sétima reunião 

do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos e 

Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da UERJ/São Gonçalo. O 

professor Luiz Fernando Sangenis abriu a reunião dando as boas-vindas em nome dele e da 

Professora Denize Sepulveda e dos membros do colegiado. Estavam presentes os seguintes 

professores do programa: Luiz Fernando Sangenis, Denize Sepulveda, Rosemeire de Oliveira 

Dias, Mairce Araújo, Nilda Alves, Helena Amaral Fontoura, Maria Tereza Goudard Tavares, 

Lucília Augusta Lino, Rosa Malena Carvalho, Inês Ferreira de Souza Bragança, Marcia Alvarenga, 

Carlos Soares Barbosa, Anelice Ribetto, Vania Leite, Arthur Vianna Ferreira. O secretário da pós-

graduação Marcus Vinicius Marçal da Cunha. As representantes dos alunos: Fátima Melo, Tamires 

Siqueira, Erica Moraes, Euridice H. M. Pessoa, Fernanda Dourado. De acordo com a pauta, a 

reunião foi iniciada pelos INFORMES: o professor Luiz Fernando Sangenis falou sobre a verba 

do PROAP e sobre a verba da CAPES.  Informou que já foi no Banco do Brasil para recadastrar a 

senha, o cartão pesquisador já foi recebido. Com esta verba o Programa poderá pagar serviços de 

terceiros, apenas.  O secretário Marcus informou que já enviou o boleto para a direção da faculdade 

para pagar a manutenção anual do domínio da página do Programa na Internet e sem precisar lançar 

mão da verba do PROAP. O Coordenador do Programa disse que ainda não assinamos o termo de 

outorga da FAPERJ referente ao Projeto institucional de modernização da nossa secretaria 

acadêmica. A professora Anelice pediu a palavra e informou que no dia 18 de janeiro a FAPERJ 

depositou a verba do projeto emergencial no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) que é para 

cobrir viagens de estudantes e professores de fora que vierem colaborar com o nosso programa. 

Esse dinheiro foi pago em atraso e vai poder ser usado até 31 /03/2023. O professor Luiz Fernando 

Sangenis informou que a Plataforma Sucupira passou por transformações, as informações que 

estão sendo requeridas são todas diferentes dos anos anteriores do quadriênio. Por isso, solicitou a 

realização de uma comissão para preenchimento da Sucupira.  Disse também que precisamos 

apresentar no Relatório de 2020 da Sucupira o perfil circunstanciado do corpo docente. Neste 

sentido, informou que a Coordenação enviará aos professores um formulário eletrônico para ser 

preenchido pelos docentes, e que o professor Arthur Vianna vai desenvolvê-lo e enviar aos 

professores. A professora Denize Sepulveda disse que precisamos também informar na Plataforma 

Sucupira a repercussão acerca dos impactos da Covid-19 na produção e nas demais atividades do 

Programa; disse, ainda, que as informações sobre os egressos mudaram muito e são requeridas 

referências mais detalhadas e complexas. Sendo assim, o Coordenador solicitou à professora 

Helena Amaral da Fontoura disponibilidade para ajudar à professora Denize Sepulveda, o que foi 

prontamente aceito. Devemos escolher os melhores produtos do Programa e de cada docente, no 

intervalo dos últimos quatro anos, e, nesse ponto também precisaremos de ajuda. Em seguida, 

falou que transferimos a divulgação do resultado final da seleção de doutorado do dia 02/03 para 

o dia 03/03 e adiantamos o resultado do mestrado do dia 23/03 para o dia 03/02. 

DELIBERAÇÕES: aprovação da ata da 116ª reunião: todos aprovaram a ata. Ficou resolvido que 



o início das aulas acontecerá no dia 10/03 e término no dia 09/06, havendo nesse intervalo 14 

semanas de trabalho. No dia 10/06, se inicia período de quinze dias de férias. Foi também resolvido 

que, no dia 10/03, haverá uma aula coletiva com os estudantes de mestrado e de doutorado com a 

presença de todos os docentes do Programa. A comissão de bolsas informou que a professora Sônia 

Camara deseja deixar a comissão porque entende que já deu a sua contribuição por vários anos. A 

professora Mairce Araújo também solicitou a sua substituição, pelos mesmos motivos, e para 

permitir a circulação dos docentes pelas diversas comissões. A professora Nilda Alves entende 

que saírem duas pessoas de uma só vez da comissão de bolsas, pode complicar, e que deve sair 

uma de cada vez em razão de ser um período de alocação de novas bolsas. A Professora Mairce 

Araújo disse que poderá continuar mais um mês na comissão a fim de colaborar com os novos 

docentes que assumirão os trabalhos da comissão. O professor Luiz Fernando Sangenis passou, 

então, a tratar sobre a recomposição da comissão de bolsas, e que ele e a vice coordenadora Denize 

Sepulveda poderão colaborar, e que o secretário Marcus Vinicius, também membro da comissão, 

é elemento central no atual processo. A professora Anelice Ribetto ponderou que a saída da 

comissão de Sônia Camara e de Mairce Araújo precisaria acontecer depois das matrículas do 

mestrado e do doutorado e mencionou que entre os novos candidatos à esta comissão, precisariam 

estar um docente mais novo e outro com experiência no Programa. No entanto, a professora Sônia 

Camara já havia se desligado da comissão. Nilda Alves ratificou que pode ser assim, mas que 

precisamos decidir os novos nomes desde hoje. O professor Carlos Barbosa se ofereceu para 

ajudar, participando da comissão de bolsas. A professora Márcia Alvarenga também se colocou à 

disposição para integrar a comissão de bolsas. Isto posto, passou-se a considerar a prorrogação da 

bolsa do Aluno Fábio Pinheiro, mas que ainda não obtivemos resposta da FAPERJ. A professora 

Mairce Araújo reafirmou que o pedido da prorrogação foi enviado à FAPERJ. O coordenador Luiz 

Fernando Sangenis pediu à comissão de bolsas que comece a investigar quem serão os possíveis 

candidatos às bolsas desse ano. A professora Mairce Araújo disse que o secretário Marcus Vinícius 

recebeu e-mail da PR2 sobre os procedimentos da bolsa CAPES. Anelice Ribetto lembrou da 

necessidade de indicação de representantes de turma para integrar a comissão de bolsas, e que 

precisamos de um aluno do mestrado e outro do doutorado. As indicações ficaram de ser feitas nos 

próximos dias. A aluna Erica Renata sentiu falta do seu nome na ata da reunião de colegiado 

passada. A retificação será feita. O nosso coordenador pergunta se havia bancas de defesa para 

serem aprovadas? A professora Tereza Goudart colocou a questão da aluna Adrielle, bolsista 

Faperj, dizendo que precisamos confirmar a prorrogação da bolsa. Que gostaria de marcar a defesa 

dela para dia 26/02, mas precisa saber sobre a liberação da prorrogação das bolsas pela FAPERJ, 

o que ainda não foi respondido.  Foi solicitado que a professora Tereza Goudard enviaria um e-

mail para a vice coordenadora, professora Denize Sepulveda com essa ressalva e se houver 

prorrogação, nós adiaremos a defesa. A professora Helena mencionou que a situação da Flaviane 

é parecida, ficou acordado que ela enviaria e-mail com a mesma ressalva. A professora Mairce 

mencionou a mesma situação em relação à aluna Danuza, bolsista FAPERJ, ficando decidido envio 

do e-mail com ressalvas. A professora Nilda Alves e a professora Tereza Goudard consideram 

necessário fazer pressão para que este resultado saia favorável à prorrogação. Foi considerado, por 

prudência, que as bancas dos alunos que solicitaram a prorrogação de suas bolsas a FAPERJ 

agendem a defesa para o mês de maio, e caso os pedidos de prorrogação sejam negados, as datas 

deverão ser antecipadas.  O coordenador Luiz Fernando Sangenis, projetou na tela da reunião as 



listas para homologação dos resultados das seleções de mestrado e doutorado, em seguida 

agradeceu a comissão de Mestrado e doutorado, parabenizando as professoras Vania Leite, Maria 

Tereza Goudard Tavares, Arthur Vianna, Helena Amaral da Fontoura, Sônia Camara e o secretário 

Marcus Vinicius Marçal da Cunha. Foram apresentados os 28 nomes da seleção de mestrado entre 

classificados e aprovados e o resultado foi homologado. O professor Luiz Sangenis, em seguida, 

projetou na tela o quadro dos alunos classificados e aprovados para o doutorado. O resultado foi 

aprovado por todos. Passamos para os ASSUNTOS GERAIS: o Coordenador do Programa 

enfatizou que precisamos de 2 professores e 2 alunos para a comissão de preenchimento da 

Plataforma Sucupira. Compuseram a nova comissão a professora Helena da Fontoura e o professor 

Arthur Vianna, e foram indicados os nomes dos seguintes alunos: Clarissa Quintanilha, do 

doutorado e Leticia Trotte, do mestrado. O secretario Marcus Vinicius vai enviar um formulário 

eletrônico com o objetivo de que o corpo docente informe a produção específica do ano de 2020. 

A representante da turma de doutorandos Erica Moraes perguntou sobre os prazos das 

qualificações do curso de doutorado, e se devem os alunos se qualificarem em julho ou setembro. 

A professora Anelice Ribetto respondeu que, conforme o Regulamento, devem se qualificar até 

completados 24 meses do início do curso, confirmada a mesma resposta pela professora Helena. 

A professora Nilda Alves disse que como discutimos excepcionalidade, podemos estudar 

mudanças nesses prazos, também de modo excepcional, para antecipar ou retardar prazos, e que 

os orientandos poderão trazer ao colegiado as propostas. O professor Luiz Fernando Sangenis 

concordou com a Professora Nilda, dizendo que pode ocorrer que algum aluno não precise de 4 

anos para concluir o doutorado.  O coordenador Luiz Sangenis perguntou se haviam mais assuntos 

gerais e esclareceu que irá fazer uma lista com as datas e horários das reuniões de 2021 até o final 

do ano e que somente hoje a reunião foi às 10h., mas que voltarão a ser agendas no período da 

tarde. Não havendo mais assuntos gerais, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.    

 


