ATA DA 121 a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS DA
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ.
Aos 30 dias do mês de junho de 2021, às 14h30min., iniciou-se a 121ª reunião do colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais,
quando estavam presentes: Luiz Fernando Conde Sangenis, Alexandra Garcia, Arthur Vianna,
Carlos Soares, Helena Amaral da Fontoura, Lucília Lino, Mairce Araujo, Maria Tereza Goudard
Tavares, Rosa Malena Carvalho, Rosimeri Dias, Sônia Camara, Vania Leite, Inês Ferreira de
Souza Bragança, Anelice Ribetto, Nilda Alves, a pós-doc. Claudia Chagas, os representantes dos
alunos Érica Renata Vilela de Morais, Fátima Mello, Tamiris Siqueira Marinho e Renan Corrêa
e os Secretários do Programa Marcus Vinicius Marçal da Cunha e Ligiane Pessanha. Primeiro
ponto da pauta: Apresentação da Secretária Ligiane Pessanha. O professor Luiz Fernando
Sangenis, apresentou com satisfação a nova secretária do programa Ligiane Pessanha, que
substituirá o atual secretário Marcus Vinicius Marçal. Ressaltou que não tiveram retorno do PróReitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de
pensarmos juntos uma possível solução para a carência de um novo secretário. Reiterou a
necessidade de o Programa ter dois secretários, devido às necessidades de trabalho atinente a dois
cursos. Expressou seu agradecimento à direção da unidade, tanto a professar Ana Maria de
Almeida Santiago, quanto à professora Mariza de Paula Assis, que tiveram a sensibilidade
institucional e se prontificaram em procurar uma solução interna para o problema em questão.
Segundo ponto da pauta: Processo seletivo 2022 - Comissões. As duas comissões já estão
formadas e estão repassando e atualizando o edital. O professor Luiz Fernando Sangenis chamou
a atenção para que comecem imediatamente esse processo de atualização do edital e que não
houvesse muitas modificações, tendo como trabalho principal a atualização do cronograma, que
deveria ser feito em parceria com as duas comissões, já que parte do processo seletivo ocorre de
forma concomitante. Com relação às datas dos trâmites das cotas, a sugestão é que coloquem uma
nota para que o próprio DEPG possa sugerir as datas. O fato de apressar o processo tem a ver com
a saída do atual secretário, para dar suporte à nova secretária nesse processo. A professora Anelice
Ribetto lembrou que é preciso fazer um levantamento das vagas disponíveis para cada professor,
sugerindo que fosse por e-mail. E também que os novos professores do programa, que ainda não
poderiam orientar doutorandos, poderiam ter pelo menos um aluno, como orientando de um outro
colega, aguardando o cumprimento dos requisitos para ser seu aluno oficialmente. O professor
Sangenis ficou de conversar com os professores novos do programa, ficando a critério de cada
um. Terceiro ponto da pauta: Edital Produtividade em Pesquisa - CNPq. Informou que já foi
enviado por e-mail dos professores o edital para quem tiver interesse em concorrer. A professora
Nilda colocou que acha importante concorrer, mesmo com as dificuldades em conseguir a bolsa,
para aumentar o percentual da área demostrando a necessidade de aumentar o número de bolsas.
Quarto ponto da pauta: ProAfri. O professor Sangenis informou que foi enviada a planilha e
estão aguardando a decisão se vão receber alguns dos quatro nomes que foram aprovados. Quinto
ponto da pauta: Seminário do Programa. A professora Mairce Araujo informou que o projeto já
foi encaminhado a todos por e-mail pela professora Maria Tereza Goudard. E que agora está
elaborando o projeto para pedir o financiamento para a Faperj, para quatro itens: uma firma que
possa abrir todas as salas, o site, tradução em libras e para os anais para a criação de um e-book.
Estão tentando levantar os históricos dos quatro eventos anteriores, pois esse é o quinto evento,
mas o primeiro com um projeto próprio e financiamento. Já recuperou alguns dados, mas pediu
ajuda dos envolvidos nos eventos anteriores para recuperar outras informações. Perguntou quem

tem interesse em participarem da equipe para compor o projeto. Sugeriu que o histórico dos
eventos fosse registrado no site para ser compartilhado, pois faz parte da memória do programa.
Vai passar um e-mail pedindo assinaturas digitais. A professora Helena Amaral da Fontoura
lembrou que ficou acordado em colegiados anteriores que todos os professores entrariam como
participantes do projeto, exceto os que não podem, pois já estão envolvidos em outros projetos.
Sexto ponto da pauta: Sucupira - Destaques. A professora Anelice Ribetto se colocou
brevemente, e disse que ficou responsável em fazer os destaques dos quatro melhores produtos
dos docentes do programa no quadriênio 2016/2020. Informou que concluiu o trabalho de fazer
os destaques e incluir a justificativa na plataforma da Capes, ficando a professora Denise
Sepulveda com a tarefa de carregar os anexos dos destaques, de egressos e de dissertações, na
plataforma Sucupira. Sétimo ponto da pauta: Recredenciamento - Comissão. A professora
Anelice Ribetto informou que marcaram uma reunião com a professora Giselle Real, que é a
membro externa da comissão de recredenciamento. E que acontecerá conforme o cronograma na
primeira semana do mês de agosto. Estão fazendo um levantamento de dados que tem a ver com
as produções do quadriênio e as disciplinas que foram dadas pelos docentes. O processo está
caminhando. A professora Alexandra Garcia, membro interna da comissão, reiterou o que a
professora Anelice Ribetto colocou. Oitavo ponto da pauta: Criação de Fórum da PósGraduação da FFP. O Conselho Departamental da unidade criou um fórum da pós-graduação da
FFP, o que era uma reivindicação nossa apresentada ao Departamento de Educação; devido à
autonomia exercida pelos programas de pós-graduação da unidade, por vezes, acabam se
distanciando de alguma forma da direção da unidade. O fórum tem o intuito de promover uma
ligação mais orgânica entre a pós-graduação, a direção da unidade e o próprio conselho
departamental. É importante tomarmos ciência e dar força a essa nova instância que está sendo
criada na nossa unidade. Nono ponto da pauta: Vinte e cinco anos do Vozes da Educação. A
professora Inês Bragança fez uma fala sobre os 25 anos do grupo Vozes da Educação e do
processo de organização de um webinário para o segundo semestre de 2021, em uma proposta de
quatro encontros, sendo um encontro por mês nas terceiras quartas-feiras das 18h30min. às
20h30min. Décimo ponto da pauta: Lista de alunos que faltam defesa. O secretário Marcus
Vinicius Marçal apresentou a lista dos alunos que faltam defesa, sendo analisado caso a caso.
Houve três desistências, uma aluna já havia defendido, faltando ainda três alunos: Eurídice
Hespanhol, orientada de Denise Sepulveda, ainda sem data; Luciano Faria, orientando de Sônia
Camara que informou que o aluno passou por problemas de saúde, mas que defende até agosto e
Maria Martinha Mendonça, orientanda da Mairce Araujo, já está com defesa marcada esperando
apenas ser aprovada em colegiado. Deliberações. 1. Aprovação da ata da reunião anterior. A
professora Helena Amaral da Fontoura enviou por e-mail algumas alterações que se faziam
necessária, que foram incorporadas à versão final da Ata, não havendo alterações substanciais.
Ata aprovada por unanimidade. 2. Plano Estratégico do Programa. Avaliação do plano
estratégico com o objetivo de planejar e avaliar o programa. O professor Sangenis destacou a
necessidade de se pensar o programa e retornar a Plano Estratégico (2020-2024) para avaliar o
que já foi realizado e o que ainda precisa ser feito. Sugeriu ainda que fosse marcada uma reunião
extraordinária para debater o assunto em questão. Chegou-se ao consenso de uma data, sendo a
reunião marcada para o dia 21 de julho no horário das 14h às 16h. A professora Anelice Ribetto
sugeriu que a comissão enviasse o Plano para que pudesse ser lido antes da reunião. 3.
Oferecimento de disciplina em parceria com a Unicamp. A professora Inês Bragança fez a
leitura de uma carta que foi construída junto com a professora Mairce Araujo. A disciplina
intitulada: Pesquisa narrativa (auto)biográfica em educação e formação de professores, será

oferecida no segundo semestre de 2021 de forma remota às quartas-feiras, das 14h às 17h.
Ministrada em parceria com o professor Guilherme Prado da UNICAMP em uma proposta
interinstitucional, com a participação da Universidade Federal de Pelotas e de três universidades
portuguesas. Pediu para que se fosse possível abrir uma turma vinculada ao programa como um
tópico especial e para ser acompanhada na disciplina pela professora Mairce Araujo. Os colegas
consideraram interessante e pertinente a proposta da disciplina que acrescentará muito ao
programa. A proposta foi aprovada no colegiado. 4. Concurso de melhores dissertações. A
professora Rosa Malena Carvalho, membro da comissão, informou que o edital foi enviado e
houve dois retornos, um da professora Anelice Ribetto, sugerindo um endereço eletrônico próprio
para o processo, e da professora Inês Bragança, sugerindo um livro cujos capítulos seriam
compostos pelas dissertações. A comissão ainda não discutiu, mas vai considerar a proposta.
Aprovado o edital. 5. Editais PAPD Pesquisa e Docência e PROATEC. O professor Sangenis
informou que já foram enviados aos docentes, por e-mail, os três editais. E pediu um
posicionamento do colegiado, interrogando se o programa deve apresentar algum projeto. A
professora Nilda Alves fez algumas colocações e, a partir da sua fala, surgiu a dúvida referente a
quem deve fazer o pedido da bolsa, o professor ou o programa. Além disso teria uma possível
indicação para a bolsa de docência. A professora Anelice fez alguns esclarecimentos, colocou
que, em discussões anteriores, pensaram a bolsa de docência como uma articulação institucional,
de modo que seria mais interessante para a graduação o edital de docência, e o edital de pesquisa
para a pós-graduação. A professora Maria Tereza Goudard lembrou que a bolsa de docente tem
que passar pelo Conselho Departamental. A professora Helena teria uma possível indicação para
a bolsa de docência para um ex-aluno Sandro Thiago, ficando de ler melhor o edital de docência.
A professora Maria Tereza Goudard se prontificou a auxiliar no PROATEC. Referente à bolsa de
pesquisa, surgiram algumas indicações, que ficaram de ser passadas para a professora Nilda
Alves, que ficou responsável pela leitura do edital da bolsa. Foi aprovado que se busque as
informações necessária para a participação dos editais, sendo dividida a tarefa entre as
professoras: Nilda Alves, Helena Amaral da Fontoura e Maria Tereza Goudard Tavares 6.
Aprovação de bancas de defesa de dissertações de Mestrado. Priscila Lima Fonseca, dia
23/07/21, às 14h. Banca: Rosimeri Dias, Iran de Maria Leitão Nunes (Universidade Federal do
Maranhão); Heliana de Barros Conde Rodrigues (Universidade do Estado do Rio de Janeiro);
Maria Martinha Mendonça - 30/07, às 14h. Banca: Claudia Miranda (UNIRIO); Patrícia Santos
(FFP/UERJ) e Maria Tereza Goudard Tavares (PPGedu/UERJ). Bancas aprovadas. Assuntos
gerais. A professora Anelice Ribetto compartilhou que está organizando uma série de conversas
sobre modos de fazer pesquisas. Maria Tereza Goudard sugeriu um espaço para conversa sobre o
doutorado, questões burocráticas, pois tem muitas dúvidas, sobre regulamentos. E propôs uma
reunião especifica para debater o assunto. As professoras Vânia Leite e Anelice Ribetto também
se colocaram sobre a importância desse diálogo. O professor Sangenis sugeriu que, na reunião do
dia 21/07, caberia encaminhar essas questões, quando serão criados GTs para se pensar esse e
outros assuntos referentes ao programa. No entanto, a questão levantada pode ser tratada em uma
próxima reunião de colegiado. Não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador fez
agradecimentos aos colegas presentes e à representação estudantil e encerrou a reunião.

