
ATA DA 123a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E 

DESIGUALDADES SOCIAIS DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA UERJ. 

Aos 25 dias do mês de agosto de 2021, às 14h30min., iniciou-se a 123ª reunião do 

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

Desigualdades Sociais, estando presentes: Luiz Fernando Conde Sangenis, Anelice Astrid  

Ribetto, Rosimeri de Oliveira Dias,  Rosa Malena de Araújo Carvalho, Helena Amaral da 

Fontoura, Márcia Soares de Alvarenga, Vania Finholdt Angelo Leite, Maria Tereza 

Goudard Tavares, Arthur Vianna Ferreira, Alexandra Garcia, Sônia de Oliveira Camara 

Rangel,  Carlos Soares Barbosa, a secretária Ligiane Gomes Pessanha Almeida, e 

membros discentes Tamiris Marinho e Gabriela Silva. 1. Informes da coordenação - 1.1. 

Inscrições de estudantes na 40a. Reunião Nacional da Anped; foi feito o pagamento das 

inscrições de alunos (14) e egressos (5) com trabalhos aprovados na 40 Reunião Nacional 

da ANPEd. O Coordenador parabeniza os 19 estudantes que tiveram trabalhos aprovados. 

1.2. Seminário de Egressos do Programa – Prof.ª Maria Tereza Goudard Tavares informa 

que o site www.seminarioppgedu.com.br já está no ar. Reforça que ainda precisamos 

insistir com nossos alunos e egressos para que mandem trabalhos; podem se inscrever 

alunos cursistas e egressos. 1.3. Comissão de Recredenciamento – Prof.ª Anelice Ribetto 

informa que está em andamento o quadro de acompanhamento dos docentes, e que as 

informações foram enviadas para o membro externo; a Prof.ª Giselle Real sugeriu colocar 

projetos financiados como mais um ponto a ser considerado. Tanto os individuais quanto 

os coletivos, ou seja, todos os docentes do Programa estão em projetos financiados. 1.4. 

Desenvolvimento de Sistema Acadêmico e Site do Programa - Em andamento, 

aguardando algumas questões de papéis da empresa que desenvolve o sistema acadêmico 

para fazer o pagamento. Prof. Luiz Fernando Sangenis informa as alterações necessárias 

na verba do Proap para complementar o gasto com a firma responsável. 1.5. Outros 

informes – Prof.ª Rosa Malena Carvalho informa sobre a Comissão que está à frente do 

Concurso de Dissertações, como só receberam uma inscrição, pensaram em prorrogar as 

inscrições. Inscrições prorrogadas até 6 de setembro. Prof.ª Rosimeri Dias dá informações 

sobre os dossiês da RIAE - traz que há uma ampliação do escopo da Revista, crescendo 

muito, mas temos que pensar em solução mais profissional, já que no momento ainda há 

muitas soluções domésticas, com alunos, egressos, como o Carlos César Oliveira, que 

trabalha muito e consistentemente. Prof.ª Rosimeri Dias informa que oficializou seu 

grupo de pesquisa e, agora, está chancelado pela UERJ. 2. Deliberações. 2.1. Aprovação 

da Ata da reunião anterior (ficou para a próxima reunião). 2.2. Atividades dos GTs 

(Planejamento e Autoavaliação do Programa) – Prof. Luiz Fernando Sangenis fala sobre 

a sistemática de distribuição de tarefas entre os GTs (Programa – GT1, Formação – GT2 

e Impactos na Sociedade – GT3), em face da realidade a ser enfrentada pelo Programa 

nos próximos 4 anos. Por exemplo, recredenciamento, internacionalização, intercâmbios 

entre alunos recebidos e sanduiche. Prof.ª Marcia Alvarenga informa que já marcou 

encontro com os membros do GT 3. Prof.ª Maria Tereza está organizando a data do GT1. 

Prof.ª Helena vai organizar uma data possível com a equipe do GT2. Coordenador Luiz 

Fernando Sangenis agradece às Coordenadoras de GT. 2.3. Proap 2021 – Prof. Luiz 

Fernando Sangenis informa que recebemos Proap de 36 mil reais e precisamos usar esse 

dinheiro com despesas que o Programa precisa fazer. 1-Produção, tradução etc. (sugestão 

http://www.seminarioppgedu.com.br/


de traduzir textos nossos para publicação em revista internacional) 2- Custeio para 

manutenção do sistema acadêmico. 2.4. Disciplina internacionalizada (Virtual Exchange 

Program - VEP-UERJ) – Prof. Luiz Fernando relata que entrou em contato com a DCI 

sobre abertura para oferta de disciplina internacional, que teve que responder atendendo 

a solicitação do Departamento. O Colegiado aprova a iniciativa de participar do Programa 

Virtual, aguardando as próximas deliberações para efetivar essa disciplina 

internacionalizada. 2.5. Convênio Universidade Tecnológica de Pereira – UERJ – Prof.ª 

Anelice Ribetto traz o assunto de Acordo internacional com a Facultad de Ciencias de la 

Educación da Universidad Tecnológica de Pereira (Colômbia) a partir de projeto 

coordenado entre o Prof. Dr. Diego Leandro Marín Ossa e a Profa.  Anelice Ribetto. 

Informa ao Colegiado que o referido professor já desenvolveu atividades no Programa 

em dezembro de 2016 e tem inserção no CIPA, evento que congrega muitos docentes do 

Programa. Aprovado por unanimidade, solicitando que seja apresentado e aprovado 

também no Conselho Departamental. 2.6 Pedidos de prorrogação de tempo de 

qualificação de doutorado: Dayse Fontenelle; Ana Luísa Mello; Érica Renata Vilela e 

Luciano Faria defesa de mestrado. Prof.ª Alexandra Garcia informa o adiamento da 

qualificação de mestrado da Tamiris Siqueira Marinho para 30 de setembro às 17h. 2.7 

Aprovação de banca de defesa mestrado - Bianca de Macedo Abreu  - Banca Helena 

Amaral da Fontoura (FFP/UERJ orientadora); Maria Cristina Cardoso Ribas 

(FFP/UERJ); Elisangela Bernardo (UNIRIO); Vania Leite (FFP/UERJ) 13 de setembro 

de 2021 – 9h. 2.8 Representação Estudantil - Coordenação quer marcar reunião com os 

representantes estudantis para azeitar o papel dos envolvidos. Prof.ª Anelice explica que 

é necessário que tenhamos uma representação atuante, por sermos um programa que preza 

pelo caminho democrático e participativo. Prof.ª Marcia pontua que Gabriela está 

assumindo a representação estudantil, que é um lugar político, sendo ela professora de 

rede com duas matrículas.  Prof.ª Tereza reitera a necessidade de não naturalizarmos os 

lugares de representação; sinaliza que os estudantes bolsistas poderiam se envolver mais 

na participação. O Colegiado apoia a iniciativa da Coordenação, ao propor uma reunião 

ampliada de representantes e de bolsistas, assim contribuindo para manter a Universidade 

democrática e politicamente ativa. Assuntos gerais: Prof.ª Rosimeri Dias informa e 

convida para o evento Terças Transversais, no dia 14 de setembro, às19h, com o tema 

Cuidado de Si, Teatro e Terceira Idade; a mesa virtual contará com a participação da 

própria Prof.ª Rosimeri Dias e da Doutoranda Prof.ª Líbia Busquet. Prof.ª Maria Tereza 

informa e convida para o curso de extensão do Grupo Vozes, o Webinário Vozes 25 anos: 

narrativas, memórias e histórias, que será iniciado no dia de hoje, às 18h30min e se 

estenderá por 4 quartas-feiras, uma por mês, até o dia 17 de novembro. Também informou 

sobre o Webinário sobre Paulo Freire, por ocasião dos seus 100 anos, quando será lançado 

o livro Ao Mestre com carinho: professoras e professores das infâncias em diálogo com 

Paulo Freire, organizado por Carolina Alencar, Fabiana Pessanha e Maria Tereza 

Goudard Tavares, editado pela Nau Editora; está agendado para o dia 22 de setembro às 

18h30min. Prof.ª Anelice Ribetto informou que o Prof. Enrique Bambozzi, vice-reitor da 

Universidad Provincial de Córdoba participa com capitulo no livro organizado por Helena 

Amaral da Fontoura, Vania Leite e Maria Tereza Goudard Tavares como um dos produtos 

do Curso de Extensão 100 Anos de Paulo Freire apoiado pelo Programa e que o grupo de 

pesquisa da Prof.ª Maria Tereza participou massivamente no Congresso entre Salud y 

Educación, na Universidad Provincial de Córdoba e da qual somos parceiros, e que nosso 



Programa apoiou o evento. Não havendo mais assuntos a tratar, o Coordenador Luiz 

Fernando Sangenis encerrou a reunião. 


