ATA DA 118a 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 quatro dias do mês de março de 2021, às 14h30min., foi iniciada a centésima décima oitava
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 Coordenador
Luiz Fernando Conde Sangenis deu bom dia e saudou a todos os presentes, passando para a primeira parte
da reunião, de acordo com a pauta. Estavam presentes os seguintes professores do programa: Luiz Fernando
Sangenis, Denize Sepulveda, Rosimeri de Oliveira Dias, Mairce Araújo, Nilda Alves, Helena Amaral da
Fontoura, Maria Tereza Goudard Tavares, Lucília Augusta Lino, Marcia Alvarenga, Carlos Soares Barbosa,
Anelice Ribetto, Vania Leite, Arthur Vianna Ferreira, Alexandra Garcia, a pós-doutoranda Claudia Chaves,
o secretário da pós-graduação Marcus Vinicius Marçal da Cunha e as representantes dos alunos: Fátima
Melo, Tamires Siqueira, Erica Moraes, Fernanda Dourado, Sara Wagner York, Renan Côrrea. De acordo
com a pauta, a reunião foi iniciada pelos INFORMES: Parabenizou o grupo de professores que está com
68% de publicações classificadas com Qualis A1 e A5, conforme registro lançado no Relatório Sucupira.
Em seguida falou da Aula Magna do programa que será proferida pelo Prof. Danilo Streck, cuja temática é
“A internacionalização do pensamento freiriano e sua relevância para a educação latino-americana”, dia
vinte e oito de abril às 9h. Foram também convidados para a aula magna docentes e discentes da Faculdade
de Ciências da Educação e Psicologia da Universidade Pedagógica de Maputo (UPM). O professor Luiz
Fernando Sangenis informou que a professora Denize Sepulveda e o aluno Renan, orientando da professora
Denize, irão colaborar com a organização técnica do evento e sua condução. Em seguida, o Coordenador
informou que estamos com data apertada para o preenchimento da Sucupira até o dia 23 de abril. Temos
muitas páginas a serem produzidas referentes a diversos itens dos quesitos que serão avaliados. Há muita
informação nova a ser apresentada, pois não temos textos produzidos anteriormente e que poderão ser
aproveitados, em razão da reformulação do Relatório de 2020. O acordo de cooperação internacional entre
a UERJ e a Universidade Pedagógica de Maputo (UPM) foi assinado pelos reitores de ambas instituições.
Agora vamos preparar e assinar o termo aditivo. Estamos planejando uma reunião com os professores do
nosso Programa e com os professores/pesquisadores de Maputo. O objetivo é o de verificar as afinidades
de estudo e pesquisa para estabelecermos o acordo. Deseja-se que o acordo tenha uma configuração
institucional, diferente da iniciativa individual de professores. Estamos também estabelecendo as bases para
que alunos nossos possam cursar disciplinas de doutorado na UPM e os alunos de lá possam cursar
disciplinas em nosso Programa. Foi comunicado também que nosso Programa aderiu a dois programas do
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e que foram apresentados pela DCI - Diretoria de
Cooperação Internacional e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2): (1) o Programa de
Formação de Professores de Educação Superior de Países Africanos - PROAFRI – Moçambique; e (2) o
Programa de Formação de Professores de Educação Superior para a América Latina e o Caribe – ProLAC.
Os programas intentam que os programas da UERJ possam receber alunos de mestrado e de doutorado da
África, particularmente, de Moçambique, bem como de países da América Latina e Caribe. A
internacionalização vai ser mais efetiva, com propostas de parcerias mais orgânicas e institucionais. A
professora Anelice Ribetto perguntou se o convênio de Maputo já não estava assinado. O Coordenador Luiz
Sangenis respondeu que o termo de cooperação, ou seja, o acordo de caráter mais prévio, foi assinado pelo
Reitor da UPM, no ano passado e pelo Reitor da UERJ em fevereiro de 2021. Nilda Alves disse que o
convênio e o termo de cooperação são assinados pela reitoria. O plano de trabalho vem depois e é assinado
por qualquer professor. Tereza informou que sua orientanda Adrielle Carolyne de Souza Lisboa vai
devolver a bolsa em abril de 2021. Mairce informou o mesmo sobre sua orientanda Danusa, que passará a
ter vínculo ao participar de um projeto. Na segunda parte dos informes, a Professora Maria Tereza Goudard
solicitou à Professora Rosimeri Dias que esclarecesse a todos como a revista Artes de Educar trata a questão

da endogenia. Tomando a palavra, a Professora Rosimeri explicou que estava na organização de todos os
números da revista, mas hoje está dividindo a organização com os demais editores. Atualmente o portal
está ligado à editora da UERJ. De dois anos para cá, cada instituição fica responsável por um número a
cada ano. Hoje a revista é um projeto de extensão e tem um bolsista. Foi informado que aumentou o
interesse depois que a Revista passou para B1 e mencionou também que há dificuldades com a demora dos
pareceristas para responderem; que a entrada da Revista para a FEPAE aumentou a visibilidade; explicou
que a endogenia é de no máximo 30%; e endogenia para nós são artigos oriundos da UERJ, RURAL e
UNIRIO; Rosimari também lembrou que a produção entre docentes e discentes é fundamental. A professora
Denize Sepulveda informou sobre a organização do Dossiê História das Mulheres com parceria de
organização internacional e que o estudante de mestrado Renan Côrrea e a aluna de doutorado Sara York
estão fazendo parte da Revista como editores executivos. A professora Nilda Alves informou sobre a
excelente organização do “IX Seminário dos Laboratórios e Grupos de Pesquisa em Educação, Imagens e
Sons”, mais de 1.200 visualizações. Nas resoluções finais do Seminário, resolveram tecer ações com países
da América Latina em defesa da escola pública. Por isso, Nilda solicitou a participação de todos. Vamos
ter dossiês conjuntos. A professora Lucília Lino informou que instituiu o grupo de Pesquisas GRUPEFOR
(Grupo de estudos e pesquisas em políticas educacionais e formação de professores), tendo nele Conceição
Arruda e Karina Morgan, três mestrandos, três mestres e quatro professores de escola pública. A professora
Maria Tereza informou sobre o prazo de pagamento da ANPED com preço diferenciado até 04/04 e envio
de trabalhos de 30/03 até 30/04. A referida professora pediu se o Programa pode pagar as inscrições dos
alunos na reunião anual, caso tenham trabalhos aprovados. O Coordenador Luiz Sangenis pediu para os
professores do Programa enviarem por e-mail, para a coordenação, as atividades que planejaram e
organizaram com objetivos e informações específicas e com o link também. DELIBERAÇÕES: Na
continuidade do colegiado, foi posta em aprovação a ata da reunião passada, tendo sido aprovada por
unanimidade. Luiz Sangenis pediu para os representantes novos dos doutorandos Sara e Glaziela se
apresentassem, passando a palavra para ambas. Do mestrado, foram anunciados os estudantes Renan Corrêa
e Lúcia Maria de Andrade, que foram empossados como representantes a partir desta data. Luiz Fernando
Sangenis também lembrou que no último colegiado ficou em aberto os nomes dos estudantes da comissão
de bolsas, mas foi sugerido pelo egresso Carlos e pela professora Mairce Araújo os nomes de Fernanda
Cabral e Letícia Trotte. A professora Marcia Alvarenga solicitou que precisa de informações dos bolsistas
com início e fim da bolsa para preencher os formulários da PR2. Perguntou se há um banco de dados com
essas informações, pois, por exemplo, a bolsista Renata Rocha Oliveira não solicitou pedido de prorrogação
de bolsas. Ela é orientanda da professora Nilda Alves. A professora Nilda Alves disse que nem a Renata
Rocha Oliveira e nem ela sabiam que deveriam ter solicitado a prorrogação da bolsa. Marcos, nosso
secretário, informou que todos os bolsistas foram informados pelo Programa, só a Renata não enviou o
pedido de prorrogação. O Coordenador Luiz Fernando Sangenis pediu para a secretaria enviar todas as
informações sobre bolsas para a comissão de bolsas, juntamente para ele e para a vice Coordenadora Denize
Sepulveda. Tereza Goudard Tavares pediu para se fazer uma comissão de organização para o V seminário
do Programa. Será composta por: Tereza Goudard, Nilda Alves, Cláudia, Mairce Araújo, mais os alunos
bolsistas. Temos verba para fazer o e-book do seminário. A referida professora solicitou fazer uma reunião
com a comissão do seminário para organização e apresentação de um projeto na próxima reunião de
colegiado. Posteriormente, o Coordenador falou sobre a comissão de recredenciamento; falou que
precisamos de nomes de professores do Programa para a referida comissão. Para a comissão de
recredenciamento foram aprovados os nomes das colegas Alexandra Garcia e Anelice Ribetto. Denize
Sepúlveda sugeriu critérios para as bancas de qualificação do doutorado para que sejam compostas por
professores que estejam em programas, não podem ser professores de graduação e seria necessário convidar
professores do exterior. Por fim, conforme a Deliberação do Programa, foi concedida a prorrogação de mais
seis meses de curso para: Eneida Fiori, Ana Paula de Santana, Letícia Pacheco Trotte, Euridice Hespanhol,

Fábio Pinheiro, Cintia Laranjeiras, Renata Oliveira e Tamires Lobo, Phelipe Patrick, Martinha Mendonça,
Priscila Lima Fonseca e Fabiana Rodrigues de Souza. Professora Anelice explicou que a formalização da
concessão da prorrogação passou a ser uma exigência do setor competente da administração da UERJ. A
deliberação do nosso Programa diz que o mestrado é para ser realizado em 24 meses, mas prevê a
prorrogação por mais seis meses, porém, não é automática. A professora Tereza Goudard solicitou
aprovação para banca de defesa de mestrado da aluna Adrielle Lisboa, banca: Professora Amanda Mota
Castro (FURG); Mairce da Silva Araújo (UERJ); Patrícia Elaine Pereira dos Santos (FFP/UERJ). A
professora Marcia Alvarenga solicitou aprovação para a banca de defesa do seu orientando Marcus
Vinícius. Banca: Maria Claudia Vieira (UNP); Carlos Soares (UERJ); Adriana Almedida (FFP). A
professora Rosimeri Dias pediu aprovação da banca de defesa da sua orientanda Fabiana Rodrigues de
Souza, dia 14 de maio de 2021. Banca: Anelice Ribetto (FFP); André Boechet (UFRJ); Silvia Barros
(Colégio Pedro II). A professora Alexandra Garcia pediu aprovação para a banca de defesa da sua aluna
Nathalia Azevedo Botelho no dia 15/04/2021, às 14h, banca: Lucília Augusto Lino (UERJ/FFP); Denize
Sepulveda (UERJ); Patrícia Barone (UFRJ). A professora Mairce Araújo solicitou aprovação para a banca
de defesa de Danusa Federiche, banca: Guilherme Prado (UNICAMP); Inês Bragança (UERJ); Anelice
Ribetto (UERJ). A Professora Mairce pediu também aprovação de baca de defesa de mestrado para aluna
Roberta Dias, banca: Joselina da Silva, UFRJ, Patrícia Elaine Pereira Santos (UERJ/FFP); Maria Tereza
Goudard Tavares (UERJ). ASSUNTOS GERAIS: A professora Marcia Alvarenga apresentou o curso de
extensão da professora Rosa Malena de 134 horas sobre educação de jovens e adultos. Informou também
que a professora Rosa Malena Carvalho estava ausente, pois está com a covid 19. Sem mais para o
momento, nós, Denize Sepulveda e Luiz Fernando Sangenis, lavramos a presente ata.

