
ATA DA 124a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS DA 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ. 

Aos 29 dias do mês de setembro de 2021, às 14h30min, iniciou-se a 124ª reunião do colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais, 

estando presentes:  Luiz Fernando Conde Sangenis,  Denize Sepulveda, Alexandra Garcia, 

Rosimeri de Oliveira Dias, Rosa Malena de Araújo Carvalho, Márcia Alvarenga, Vania Leite, 

Tereza Goudard Tavares, Anelice Ribetto, Arthur Vianna Ferreira, Carlos Soares Barbosa, a pós-

doc Claudia Chagas, a secretária Ligiane Gomes Pessanha Almeida, as representantes e os 

representantes dos estudantes Renan Corrêa, Glasiele Ribeiro, Érica Renata Vilela de Morais, 

Fernanda Cavalcanti de Mello, Lúcia Maria Gonçalves de Andrade e Gabriela Silva. 1 - Informes 

da Coordenação e das Comissões: o Coordenador Luiz Fernando Sangenis informou que teve 

reunião com a representação estudantil e passou a palavra a Érica Renata, representante dos 

estudantes, para que fizesse o informe. 1.1. Reunião com a Representação Estudantil e com os 

Bolsistas. A discente disse que, na reunião, estiveram presentes 9 (nove) pessoas entre 

representantes do mestrado e do doutorado. Expôs que Sara Wagner York, aluna do doutorado, 

pediu para se desligar oficialmente da representação estudantil, por motivos de saúde, e solicitou 

para os estudantes terem acesso aos documentos relacionados à internacionalização. Sara também 

informou sobre a questão da acessibilidade das pessoas trans aos banheiros. Érica pontuou que 

alguns representantes reclamaram de não poderem ter contato com os colegas das turmas, devido 

a pandemia, assim como aos espaços da FFP. Na continuidade de seu relato, a representante da 

turma disse que, durante reunião, a coordenação pediu o levantamento dos nomes dos 

representantes dos alunos, pois isso se dispersou durante a pandemia. Ele enfatizou também a 

necessidade de participação dos representantes das turmas, para que as demandas dos estudantes 

sejam apresentadas no Colegiado do Programa. Luiz Fernando pediu a palavra e disse que em 

todos as pautas das reuniões de colegiado haverá item para a fala e manifestação dos representantes 

estudantis, inclusive para que exponham as suas demandas; relembrou que, por enquanto, serão 2 

(dois) representantes por turma. Em seguida, o Coordenador falou sobre a construção dos 

banheiros e marcou a posição da Direção da FFP em relação ao assunto. Neste momento, Denize 

solicitou a palavra e informou que a Direção da FFP entrou em contato com ela e com a discente 

do Programa, Sara York, para posicionamento com relação a possível criação pela UERJ de 

banheiros exclusivos para pessoas trans. Nós respondemos que tais banheiros são excludentes e 

vão contra a política de inclusão de nosso país e que existe legislação específica que diz que os 

banheiros devem ser usados de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa, portanto, não 

pode existir banheiros segregados no interior dos espaços públicos. Diante disso, a diretora do 

nosso Campus escreveu um documento para a Reitoria se posicionando contra a construção de 

banheiros segregados, o que foi acatada em nota pública pelo Reitor. Sobre a demanda da 

representação estudantil acerca de informações dos requisitos para o doutorado sanduíche no 

exterior, Anelice Ribetto enfatizou que os interessados precisam fazer os pedidos de bolsa por sua 

própria iniciativa, pois as agências de fomentos possuem critérios específicos, um deles é a 

proficiência em língua inglesa. Tereza explanou que em alguns países da América do Sul a 

proficiência pedida não é inglês, mas espanhol. O Coordenador aproveitou para lembrar que os 

exames de língua estrangeira dos ingressos das turmas de 2021 ainda não foram feitos. Após esse 



momento, a representante Gabriele solicitou para falar sobre as demandas da turma de 2020, pois 

ainda não possuem algumas notas de disciplinas já cursadas. Luiz Fernando solicitou que Ligiane 

olhasse como estão as situações das notas para responder aos estudantes, e em seguida solicitou a 

Gabriele que enviasse um e-mail para o Programa informando quais são as disciplinas que estão 

sem notas.  A estudante Glassiele Ribeiro disse que outra demanda da turma é sobre a devolução 

dos trabalhos com observações dos professores. 1.2 - Reuniões dos GTs (Planejamento e 

Autoavaliação do Programa) - Márcia Alvarenga informou que enviará um questionário para os 

membros do GT para discutir as questões atinentes ao grupo. Luiz Sangenis informou que a 

professora Helena Amaral da Fontoura não estava presente, pois se encontrava em uma banca de 

defesa. Tereza informou que o GT1 irá se encontrar amanhã. 1.3 - Prêmio Prof.ª Jacqueline 

Morais – Luiz Sangenis pediu informações sobre o andamento do concurso. Rosa Malena 

Carvalho falou em nome da comissão e disse que tivemos 10 (dez) inscrições, na verdade tivemos 

11 (onze) inscrições, mas 1 (uma) foi indeferida. Relatou que solicitamos 2 (dois) pareceres das 

dissertações de colegas e estamos esperando os resultados. O Coordenador falou que o Programa 

vai lançar um e-book para a dissertação vencedora, pois temos uma verba do Proap e podemos 

usá-la. Para isso, é necessário que a comissão solicite 3 (três) orçamentos para editoras diferentes.  

1.4. Seminário de Egressos do Programa – Tereza informou que 60 (sessenta) trabalhos foram 

inscritos, alguns deles ainda não foram homologados, pois vieram em PDF, ou não foram enviados 

os links pelos estudantes. Em relação aos pareceres, alguns avaliadores ainda não responderam e 

solicitou que os colegas colaborassem com a tarefa de solicitar os pareceres não entregues ou se 

dispusessem a avaliar trabalhos. Disse também que alguns comentaristas indicados não poderão 

participar. Anelice sugeriu que fosse feito um levantamento de quantos alunos egressos enviaram 

trabalhos e quantos dos discentes atuais inscreveram trabalhos. 1.5 - Comissão de 

Recredenciamento – Anelice disse, ainda, que mais a frente, terá novas informações e que os 

resultados serão informados no colegiado de novembro. 1.6. Adesão a 2ª edição do 

ProLAC/GCUB – Luiz Fernando Sangenis falou sobre o convênio com a África (ProAfri), e disse 

que um dos selecionados tem se informado mais sobre o Programa e que precisamos dar suporte a 

eles. Denize solicitou o e-mail do aluno que foi selecionado para sua orientação no doutorado. O 

Coordenador disse que vai pedir informações ao DCI. Explanou também que o Programa aderiu 

ao PROLAC América Latina, por isso disponibilizamos 2 (duas) vagas, mas que, por enquanto, 

ainda não temos o resultado, precisamos aguardar. 1.7. Editais Faperj 28 e 29 – O Coordenador 

informou que enviou uma ata extraordinária com aprovação para os editais 28 e 29 da Faperj, falou 

também que no edital 28 solicitou verba para elaboração de um software inteligente. 1.8. 

Desistência de mestranda sob a orientação do Prof. Carlos Barbosa – o professor Carlos 

perdeu o sinal e não conseguiu falar, por isso o coordenador solicitou que ele enviasse por e-mail 

os motivos da desistência. 1.9. Outros informes – A pós-doutoranda Cláudia Chagas informou 

que era a última reunião de colegiado que ela participava, pois era o seu último mês de bolsa. Luiz 

Fernando em nome do programa saudou a nova pró-cientista Vânia Leite. Também deu os 

parabéns para Denize, Márcia, Maírce, Sônia e Rosimeri. Alexandra informou que saiu a outorga 

de sua bolsa Capes/Print para realizar seu pós-doc. 2. Deliberações – 2.1 - Aprovação das Atas 

das reuniões 122 e 123 – As atas das reuniões 122 e 123 foram aprovadas por unanimidade. 2.2. 

Comissões de Seleção - Processo Seletivo - Mestrado e Doutorado – Ane pediu para os 

representantes das comissões de mestrado e de doutorado solicitarem reuniões com os professores 



para discutirem sobre os projetos dos candidatos. Luiz Sangenis passou a palavra para a Ligiane 

que informou o número de inscritos no processo seletivo até o momento, e, na medida em que vão 

chegando os pré-projetos, enviará aos docentes, bem como irá alocar o material em pastas do 

Google Drive com o nome de cada professor. Luiz Fernando Sangenis agradeceu a Ligiane por 

seu empenho e disponibilidade em aprender e sempre tentar fazer o melhor. Em seguida, 

apresentou o cronograma da seleção de mestrado e de doutorado para ser aprovado. a) Análise de 

Projetos de Mestrado e de Doutorado até 27 de outubro para ser divulgação no dia 29 de outubro. 

b) Defesa oral - Mestrado - de 16 a 22 de novembro - Organizar tabelas com as duplas. c) Defesa 

oral - Doutorado - de 24 de novembro a 02 de dezembro - Organizar tabelas com as duplas. d) 

Resultados da análise de projetos e do currículo Lattes - Mestrado até 24 de novembro e Doutorado 

até 03 de dezembro (data da divulgação dos resultados: Mestrado 26 de novembro e Doutorado 06 

de dezembro). e) Reunião Resultado Final - Mestrado e Doutorado - 10 de fevereiro de 2022 (ainda 

terá recurso). Reunião de homologação dos resultados finais - 09/02/2022. Em seguida o 

coordenador disse que cada uma das linhas de pesquisa deverá agendar a sua reunião para discutir 

os projetos e as orientações dos candidatos aprovados. O cronograma foi aprovado. 2.2. Proposta 

de oferecimento remoto de Disciplina Tópicos Especiais em Formação com a participação de 

professores e de estudantes estrangeiros em 2022-1 – Luiz Fernando Sangenis apresentou 

proposta de oferecimento de disciplina eletiva (Tópicos especiais em formação) com a participação 

dos professores Maria Adelina Amorim, da Universidade Aberta de Lisboa, Peter Johann Mainka, 

da Julius-Maximilians-Universität Würzburg, a ser oferecida no primeiro semestre de 2022. A 

proposta foi aprovada. 2.3. Licença de Capacitação de Maria Goreth Rodrigues com o grupo 

da professora Anelice. A capacitação foi aprovada por todos. 2.3. Aprovação de bancas de 

defesa – Tereza informou que o aluno Wellington vai prestar seu exame de qualificação. Denize 

disse que a discente Ana Carolina Lydia também vai se qualificar. 3. Assuntos gerais – Rosimari 

informou que o supervisionando de pós-doc sob a sua responsabilidade vai prorrogar o prazo de 

finalização até dezembro, também informou que no dia anterior mediou uma live com o professor 

Anderson Ferrari da UFJF. Tereza disse que no dia de hoje o grupo Vozes fará uma live com 

participação de professores da América Latina. 

 

  

 

 

 

 


