ATA DA REUNIÃO EXTRAORIDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES
SOCIAIS DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ.

Aos 15 dias do mês de setembro de 2020, às 14h30min., reuniram-se de forma virtual os
professores e os estudantes representantes estudantis do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. Participaram da reunião os seguintes docentes: Luiz Fernando Conde
Sangenis, Coordenador do Programa, Denize de Aguiar Xavier Sepulveda,
Coordenadora Adjunta do Programa, Alexandra Garcia, Anelice Astrid Ribetto, Arthur
Vianna Ferreira, Carlos Soares Barbosa, Helena Amaral da Fontoura, Lucília Augusta
Lino, Mairce da Silva Araújo, Marcia Soares de Alvarenga, Maria Tereza Goudard
Tavares, Nilda Guimarães Alves, Rosa Malena de Araújo Carvalho, Rosimeri de Oliveira
Dias, Sônia de Oliveira Camara Rangel, Vania Finholdt Angelo Leite, as representantes
estudantis Érica Renata Vilela de Moraes, Lúcia Maria Gonçalves de Andrade, Renan
Côrrea, o Secretário do Programa Marcus Vinicius Marçal da Cunha. A pauta única da
Reunião Extraordinária do Colegiado foi a de discutir e aprovar os Planos de Trabalho
em resposta às chamadas dos seguintes Editais: Edital 28/2021 da FAPERJ PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS TEMÁTICOS NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO; Edital 29/2021 da FAPERJ - APOIO AOS PROGRAMAS E CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2021, bem
como definir os proponentes e as equipes de pesquisadores associados que tomarão
parte dos projetos. Quanto ao Plano de Trabalho referente ao Edital 28/2021, é intitulado
“LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO, IMAGENS E SONS DO PPGEDU PROCESSOS
FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS”. O colegiado confirmou a Profa. Dra.
Nilda Guimarâes Alves (CPF 036621447-00) para ser a pesquisadora proponente do
projeto. Ofereceram-se para participar da equipe de pesquisadores associados os
seguintes docentes: Alexandra Garcia (CPF 034448867-56), Arthur Vianna Ferreira
(CPF 069941117-33), Denize de Aguiar Xavier Supulveda (CPF 836579087-49), Luiz
Fernando Conde Sangenis (CPF 783758867-34), Mairce da Silva Araújo (CPF
233417697-49), Márcia Soares de Alvarenga (CPF 589114807-20) e Rosimeri de
Oliveira Dias (CPF 863677307-53). O projeto será enquadrado na Faixa B, conforme o
Edital. Em um movimento crescente no país e na UERJ, o projeto apresenta o
Laboratório Educação, Imagens e Sons do PPGEDU Processos Formativos e
Desigualdades Sociais, indicando linhas para a ampliação de suas ações, articuladas
entre os grupos já participantes e outros grupos do Programa que aos poucos aderem
ao que nele se desenvolve. Nos últimos anos, foi observada uma dinâmica crescente de
envolvimento de inúmeros GrPesqs do Programa - ampliada com a chegada da

pandemia e a migração para plataformas diversas com imagens e sons, o que permitiu
usos diversos e uma produção múltipla de recursos audiovisuais, tais como: filmes,
podcast, lives fixadas em plataformas como o YouTube (com consulta permanente), Ebooks (com incorporação de imagens e sons) etc. Esses processos, para além de seus
usos e produção em ações de ensino e extensão, têm permitido a ampliação dos modos
de comunicação de resultados de pesquisa, que estão exigindo um acompanhamento
constante. Neste sentido, a existência de um Laboratório Educação, Imagens e Sons
permite a ampliação deste acompanhamento, através de um registro da memória dos
diversos projetos articulados nele – no presente, sete GrPesq - e de outros que venham
a aderir nos próximos anos. Quanto ao Edital 29/2021, o projeto recebeu o título:
“DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE INTELIGENTE (CHATBOT DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL CONVERSACIONAL) DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO: PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – FFP/UERJ”. O Plano de Trabalho
recebeu recebeu contribuições e emendas, e foi aprovado de forma unânime por todos
os participantes. O Plano de Trabalho foi enquadrado na Faixa A, que segundo o
respectivo Edital, está destinada a programas de pós-graduação com mestrado e
doutorado credenciados pela CAPES. Em resumo, o Plano de Trabalho tem como
proposta o desenvolvimento de um software inteligente (chatbot de inteligência artificial
(IA) conversacional) para interagir com o aplicativo WhatsApp. O chatbot de inteligência
artificial é um software de mensagens que analisa as informações fornecidas pelo
usuário. O próprio sistema encontra padrões que levam a sugestões que contribuem para
a solução de problemas ou a execução de tarefas rotineiras. De outra parte, o software
também é capaz de compartilhar e coletar informações e fazer pesquisas segmentadas
com os usuários. Os objetivos do desenvolvimento do Chatbot de IA são: dotar o
Programa de Pós-graduação em Educação – Processos Formativos e Desigualdades
Sociais da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (PPGEdu/FFP) com uma
ferramenta tecnológica ágil e eficaz para aumentar a capacidade de comunicação e de
relacionamento entre docentes, discentes, egressos, membros da comunidade
acadêmica e público externo; proporcionar maior visibilidade do Programa na sociedade;
melhorar a interação com os egressos e o seu acompanhamento como parte substantiva
dos processos de autoavaliação do Programa. Segundo o Coordenador do Programa,
Prof. Luiz Fernando Sangenis, o período prolongado da pandemia de Covid-19, desde
fevereiro de 2020, obrigou que todas as instituições de ensino do país, mormente as de
ensino superior, implementassem mudanças radicais e urgentes para garantir o seu
funcionamento de forma remota, bem como a manutenção dos seus processos
administrativos de comunicação e de relacionamento com as comunidades internas e
externas, com o uso de suportes tecnológicos on line, haja vista as implicações sanitárias
e de garantias necessárias para a preservação das vidas humanas, principalmente, dos
estudantes, docentes, técnicos-administrativos, egressos e candidatos aos processos de
seleção para os cursos. A resposta ao Editasl 29/2021 da FAPERJ é uma forma de
reagirmos ao impactos da pandemia que continua a nos desafiar. Por se tratar de edital
institucional, e considerando o item 2.1. do Edital 29/2021 – FAPERJ, o colegiado definiu

que o Coordenador do Programa será o proponente da proposta. O Coordenador,
Prof. Dr. Luiz Fernando Conde Sangenis (CFP. 783758867-34), ficou encarregado,
portanto, de inserir o projeto no SisFAPERJ. Por último, definiu-se a equipe de
pesquisadores associados que participarão da implementação do Plano de Trabalho,
todos pertencentes ao quadro de professores permanentes do Programa, a saber: Prof.ª
Dr.ª Alexandra Garcia (CPF 034448867-56), Prof.ª Dr.ª Anelice Astrid Ribetto (CPF
059411337-74), Prof. Arthur Vianna Ferreira (CPF 069941117-33), Prof. Dr. Carlos
Soares Barbosa (CPF 864516697-68), Prof.ª Dr.ª Denize de Aguiar Xavier
Sepulveda (CPF 836579087-49), Profª. Dr.ª Helena Amaral da Fontoura (CPF
859975527-72), Prof.ª Dr.ª Lucília Augusta Lino (CPF 582372167-68), Prof.ª Dr.ª Mairce
da Silva Araújo (CPF 233417697-49), Prof.ª Dr.ª Marcia Soares de Alvarenga (CPF
589114807-20), Prof.ª Dr.ª Maria Tereza Goudard Tavares (CPF 515042007-72), Prof.ª
Dr.ª Nilda Guimarães Alves (CPF 036621447-00), Prof.ª Dr.ª Rosa Malena de Araújo
Carvalho (CPF 814751447-68), Prof.ª Dr.ª Rosimeri de Oliveira Dias (CPF 86367730753), Prof.ª Dr.ª Sônia de Oliveira Camara Rangel (CPF 895506177-34), Prof.ª Dr.ª Vania
Finholdt Angelo Leite (CPF 577018656-91). Não havendo outros assuntos a serem
deliberados, a reunião extraordinária foi encerrada. A ata foi lavrada por mim, Luiz
Fernando Conde Sangenis.

