SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Ata da 431ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF
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Aos vinte e oito dias de março do ano dois mil e dezessete, às catorze horas e
quinze minutos, na sala trezentos e dezenove do bloco D, Campus do
Gragoatá, teve início a 431ª reunião ordinária do Colegiado de Unidade da
Faculdade de Educação, dirigida pela Prof.ª Rosane Barbosa Marendino, ViceDiretora desta Instituição. Assinaram o livro de presença, além da dirigente da
reunião, os membros docentes Everardo Paiva de Andrade, Zoia Ribeiro
Prestes, Eunice Schilling Trein, Julián Gindin, Percival Tavares da Silva, Nívea
Maria da Silva Andrade (titulares), Mylene Cristina Santiago, Fernando de
Araújo Penna, Mônica Vasconcellos de O. Farias e André Antunes Martins
(suplentes); o membro técnico-administrativo Vitor Lima Menezes (titular); e os
demais participantes ali registrados. Justificaram a sua ausência, os
professores Denizart da Silva Fortuna, ocupado com processo seletivo do
PIBID, José Antônio M. Sepúlveda, participando de uma banca no mesmo
horário, José Luiz Cordeiro Antunes, em reunião no Neddate e por ter se
aposentado e Zuleide Simas da Silveira, por motivo de saúde. A pauta da
reunião: 1) Leitura e aprovação de atas de reuniões anteriores; 2)
Agendamento das reuniões ordinárias de 2017; 3) Revistas científicas da
FEUFF; 4) Informe da Comissão de Reformulação Curricular; 5) Aprovação de
abertura de edital para a segunda turma do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu: Pedagogia Social para o Século XXI; 6) Proposta de criação do Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu – Educação, Trabalho e Cultura Profissional; e
7) Outros assuntos. A Prof.ª Rosane Marendino cumprimentou os presentes e
justificou a ausência do Prof. Carlos Parada, que se encontra de férias. A
seguir, anunciou que faria mudanças na ordem da pauta da reunião, por
solicitação de alguns presentes que precisariam se ausentar mais cedo,
passando, então, ao 6º ponto: Proposta de criação do Curso de PósGraduação Lato Sensu – Educação, Trabalho e Cultura Profissional. De
posse da palavra, o Prof. Silvério A. M. S. Souza, juntamente com as
professoras Gelta Terezinha Xavier e Walcéa Barreto Alves, responsáveis pelo
curso, informaram que essa é a terceira versão, contemporaneizada, de cursos
oferecidos na década de 1990, com nome Administração, Supervisão e
Orientação Educacional e na década de 2000, com o nome Profissionais da
Escola e suas Práticas Curriculares. A proposta, já aprovada nos
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departamentos, objetiva a educação continuada de professores da educação
básica ao discutir a organização do trabalho na escola, a questão do projeto
político-pedagógico numa perspectiva crítica e dialética. O curso tem a duração
de três semestres, com vagas abertas para trinta cursistas. A Prof.ª Gelta
informou que os professores Silvério e Walcéa serão os coordenadores do
Curso e que o mesmo objetiva, também, reforçar a pós-graduação Lato Sensu
na FEUFF, que em outros momentos chegou à oferecer doze cursos, todos
gratuitos, mas que, ultimamente, vem perdendo fôlego. O Colegiado presente
parabenizou a iniciativa dos professores e aprovou, por unanimidade, a criação
do Curso. A Prof.ª Gelta se retirou da reunião para um compromisso com o
grupo de trabalho da ADUFF, mas antes passou alguns informes a respeito de
mobilizações e chamada para greve geral em respostas às políticas do
Governo Federal. A seguir, o 4º ponto da pauta: Informe da Comissão de
Reformulação Curricular. A Prof.ª Zoia Prestes informou que a comissão
trabalhou uma semana inteira, no final do recesso escolar, em cima de uma
proposta de reformulação curricular elaborada por ela, com o apoio das
professoras Mylene Santiago e Mônica Vasconcellos, com base no estudo de
currículos de vários cursos, de documentos produzidos na FEUFF,
principalmente aqueles do I Seminário de Formação Docente, de relatórios de
pesquisas sobre as licenciaturas e de dados levantados em questionários
aplicados à comunidade acadêmica. A comissão reunida debateu
exaustivamente a proposta, reformulou alguns pontos e distribuiu tarefas entre
seus membros, que já apresentarão os textos finais na próxima reunião
marcada para o dia 03 de abril. Neste dia, também será discutida a forma como
se dará o debate e aprovação dessa proposta na Faculdade, de maneira mais
democrática possível, procurando ouvir todos os atores desse processo. Ela
falou da perspectiva para finalizar o trabalho em julho. Após sua fala, a
professora se retirou da reunião para um compromisso com o Fórum dos
Coordenadores de Cursos. O Prof. Julián solicitou que esse informe fosse
levado às reuniões departamentais na próxima semana. Ficou acertado que os
professores Julián Gindin e Zuleide da Silveira, que compõem a comissão, o
fariam nas reuniões dos seus respectivos departamentos. A seguir, o 1º ponto
da pauta: leitura e aprovação de atas de reuniões anteriores. A dirigente da
reunião explicou que os acontecimentos do final do ano passado, a greve dos
técnico-administrativos e a ocupação dos estudantes, limitaram o andamento
dessa parte burocrática, tendo-se acumulado cinco atas a serem aprovadas.
Ela perguntou aos presentes se haviam lido as atas previamente
encaminhadas por e-mail. Por não terem feito a leitura, os membros presentes
decidiram aprová-las na próxima reunião. A seguir, o 2º ponto da pauta:
Agendamento das reuniões ordinárias de 2017. A Prof.ª Rosane informou
que, neste ano, todas as quartas terças-feiras serão dias sem feriados ou
recessos. Portanto, as reuniões permanecerão regularmente marcadas para os
dias 25 de abril, 23 de maio, 27 de junho, 25 de julho, 22 de agosto, 26 de
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setembro, 24 de outubro, 28 de novembro e, excepcionalmente na terceira
terça-feira de dezembro, dia 19, em função do recesso de fim de ano. A seguir,
o 3º ponto da pauta: Revistas científicas da FEUFF. A Prof.ª Rosane
Marendino lembrou que, no ano passado, a comissão formada pelos
professores Everardo de Andrade, Percival Tavares e Zuleide da Silveira
começou o trabalho de pensar na estruturação de um centro editorial da
FEUFF e, por conta disso, houve uma mudança de espaço físico da vicedireção que passou para a sala 313, antigamente ocupada pelo NAPAIS,
permitindo que a sala 303, com um espaço físico maior, fosse destinada para
os trabalhos de editoração e, possivelmente, de um centro de memória da
Faculdade. A partir de agora, o Colegiado de Unidade precisa encaminhar a
continuidade do trabalho dessa comissão e pensar o que se quer,
institucionalmente, desse espaço. A respeito dos reursos humanos, ela
explicou que a servidora Viviane Rodrigues, que trabalhava com a Revista
Movimento, saiu da UFF, por ter sido aprovada no concurso para docente na
UFFRJ. Com o encerramento das atividades do NAPAIS, os servidores Ana
Letícia Araújo, Jonas Magalhães e Renata do Nascimento passaram a integrar
o espaço do centro de editoração. A princípio, a Renata se disponibilizou a ficar
trabalhando mais diretamente com a Revista Movimento. A Ana Letícia está
com um processo de redistribuição para outra IFES em andamento, mas, em
contrapartida, virá de lá uma servidora chamada Natália, que já esteve na
FEUFF se apresentando à Direção. Quanto ao Jonas, está com um processo
de remoção em andamento, sem contrapartida de vaga. A direção não definiu
com a Natália as suas atribuições, mas, a princípio, pensou-se que a Renata se
mantivesse com a Revista Movimento e que a Natália ficasse mais
especificamente no apoio às outras revistas da FEUFF. Com a palavra, o Prof.
Percival explicou que o trabalho da Comissão de Editoração começou com o
objetivo de pensar a recomposição do corpo editorial da Revista Movimento, e
nesse sentido, o objetivo era agregar representantes dos dois departamentos
da FEUFF que estivessem ligados à Pós-Graduação. Assim, os professores
Percival e Inês do Rego Bonfim, apesar de não estarem ligados à PósGraduação, assumiram a função de editores gerentes, dando continuidade à
gestão anterior, para não perder o acúmulo de experiência e trabalho produzido
até o momento. Assumiram também os professores Mylene Santiago e Nívea
Andrade, pelo SSE, Luciana Gageiro e José Sepúlveda, pelo SFP, o Prof.
Marcos Marques, Coordenador do Programa de Pós-Graduação, e a pedagoga
Renata do Nascimento como gerente da revista. A Prof.ª Rosane esclareceu,
aproveitando a presença das professoras Rejany Dominick, Léa da Cruz,
Dagmar de Mello e Walcéa Alves, editoras da RevistAleph, que, em virtude dos
dias atípicos vividos no final de 2016 com a ocupação do prédio, a produção do
caderno especial desta revista contendo os trabalhos apresentados e as mesas
do I Seminário de Formação Docente tem estendido seu prazo. Porém, a
revisora dos textos já foi contratada e a ideia é fazer o lançamento desse
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material no II Seminário de Formação Docente anteriormente previsto para
acontecer neste ano. Com a palavra, a Prof.ª Léa da Cruz expôs a sua
preocupação com a definição de função para a pedagoga Renata dentro da
Revista Movimento, sem que a comissão responsável pelo encaminhamento da
organização política editorial da FEUFF, que envolve recursos financeiros,
humanos e de espaço, tivesse terminado seu trabalho com propostas
amplamente discutidas. Ela disse que a Revista Movimento foi pioneira como
representativa da Faculdade, porém, à medida que outras revistas surgiram e
se solidificaram, o status de representação a elas também se estende, sendo
justo que recebam a atenção necessária para sua continuidade. Concluiu
dizendo que o posicionamento da RevistAleph não é de bloqueio à iniciativa de
nenhuma outra revista, mas uma solicitação pelo avanço do trabalho iniciado
em 2016, onde sejam respeitadas as demandas de cada uma. A Prof.ª Dagmar
reforçou a necessidade de uma reunião com os editores das revistas para
definição de uma política de recursos humanos que responda ao grande
problema da descontinuidade da produção causada por falta de mão de obra
especializada; além disso, a realização de reuniões regulares pode
proporcionar a troca de acúmulos de aprendizado técnico. A Prof.ª Eunice Trein
falou que a Revista Movimento se coloca como uma categoria à parte das
outras revistas dos grupos de pesquisa por sua articulação entre a graduação e
a pós-graduação, por ser temática e organizada por representantes de vários
grupos de pesquisa. Inclusive, uma das exigências para o funcionamento do
Programa de Pós-Graduação é ter uma revista, que até o momento da criação
dessa comissão em 2016, vinha sendo representada pela Movimento. O Prof.
Percival defendeu que a definição dessa política editorial seja registrada no
regimento da FEUFF, para nortear o trabalho daqui em diante. A Prof.ª Rosane
esclareceu que a designação da Renata como gerente da Revista Movimento
teve o propósito, também, de motivar uma servidora que se mostrou disposta
ao engajamento no trabalho do centro de editoração, após o período de
desgaste com a dissolução do NAPAIS, mas que isso não limita seu trabalho
exclusivamente à Movimento. O Prof. Everardo chamou a atenção dos
presentes para a Série Práxis, que não pode ficar de fora da política de
editoração da FEUFF. A Prof.ª Walcéa propôs que a função da Renata fosse
ampliada para coordenadora do centro de editoração, além da gerência
específica dentro da Movimento, para atender às articulações necessárias.
Como encaminhamento desse assunto, o colegiado presente propôs o
agendamento de uma reunião da comissão constituída, em 2016, pelos
professores Percival Tavares, Zuleide da Silveira, Martha D’Ângelo, Jaqueline
Ventura, Sônia Rummert, Rejany Dominick e Walcéa Alves, para dar
continuidade aos trabalhos de formulação da política editorial. A Prof.ª Rosane
solicitará à Renata para articular o agendamento dessa reunião. A seguir, o 5º
ponto da pauta: Aprovação de abertura de edital para a segunda turma do
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Pedagogia Social para o Século
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XXI. A Prof. Mylene Santiago, Vice-Coordenadora da Pós-Graduação LatoSensu, representando a Prof.ª Margareth Martins, coordenadora do Curso,
disse que a sua primeira turma foi muito satisfatória, com noventa e oito por
cento de aproveitamento. À época da criação do Curso, a Prof.ª Mylene fez
parte da comissão de análise da proposta no Colegiado de Unidade e, por isso,
reforça a relevância do projeto na área de Pedagogia Social, com intensa
procura, e que se articula com o projeto de extensão do PIPAS, oferecendo
uma vez por mês uma palestra à comunidade acadêmica. O Colegiado reunido
aprovou a abertura da segunda turma do Curso. A seguir, o 7º ponto da
pauta: Outros assuntos. 1) Verba da Livre Ordenação de 2017. A Prof.ª
Rosane informou que a FEUFF recebeu 106 mil reais para custeio (aquisição
de materiais de consumo e execução de serviços) e 20 mil reais para capital
(aquisição de bens permanentes), o dobro de 2016, o que representa 1,86% do
montante destinado às Unidades, e distribuídos de acordo com uma fórmula do
MEC que leva em conta vários fatores como evasão de alunos e o
oferecimento de curso na modalidade integral. Ela falou que o administrador
Francisco Monteiro está fazendo um planejamento da alocação dos recursos,
que será apresentado ao Colegiado posteriormente. 2) Aposentadoria do
membro suplente José Luiz Antunes. A Prof.ª Rosane leu o e-mail
encaminhado ao Colegiado de Unidade pelo Prof. José Antunes onde justifica a
sua ausência na reunião de hoje, devido uma reunião do Neddate e anuncia
sua aposentadoria, agradecendo à Direção e aos colegas pela acolhida e apoio
no desenvolvimento do seu trabalho durante todos os anos em que esteve na
FEUFF. Esclarecendo a respeito da dúvida do professor em seu e-mail, a Prof.ª
Rosane falou que, enquanto aposentado, não poderá representar os docentes
no Colegiado de Unidade e fica vedado o preenchimento da sua suplência por
outro docente inscrito na chapa à época da consulta eleitoral. A Prof.ª Rosane
ficou de encaminhar o e-mail para todos os membros, a fim de que tenham a
oportunidade de responder ao colega de trabalho. A Prof.ª Nívea Andrade
propôs que o Prof. José Antunes fosse convidado a comparecer na próxima
reunião para uma homenagem. 3) Solicitação de convênio de cooperação. A
Prof.ª Mylene Cristina Santiago expôs aos presentes que fez a solicitação, ao
SAPP-CAD/Gabinete do Reitor, de um convênio de cooperação da UFF com o
Projeto Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação
Pedagógica, do qual ela faz parte por meio da Pesquisa Projeto Guarda Chuva
na UFRJ. Além da UFF, esse convênio é composto por doze universidades
brasileiras e quatro estrangeiras, e precisa da formalização de convênio de
cooperação para cumprir a exigência das agências de fomento, CAPES e
CNPQ, para financiamento da pesquisa. O CAD/Gabinete do Reitor solicitou a
aprovação deste convênio no Colegiado de Unidade para dar sequência aos
trâmites. O Colegiado reunido parabenizou a professora pela iniciativa e
aprovou o convênio do projeto de pesquisa com a UFF. 4) Exposição
Itinerante em apoio à UERJ. A Prof.ª Nívea Andrade falou da sua proposta de
5
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promover uma exposição itinerante de banners, em apoio à UERJ, com
fotografias do cotidiano da Universidade e de momentos que marcaram a sua
história e registraram a relevância da sua atuação, como a entrega do título
Honoris Causa à Dra. Nise da Silveira e o recebimento da Carta de Libertação
do Mandela. Ela pediu autorização para utilizar o espaço dos pilotis do prédio a
partir da semana que vem, por 15 dias, após os quais, a exposição percorrerá
o Museu Nacional, a UFRJ, entre outros locais. 5) Problema da escuridão do
pátio do estacionamento. O técnico-administrativo Vitor Menezes apresentou
uma solicitação feita pela Prof.ª Margareth Martins para que o Colegiado de
Unidade promova um movimento na SAEN para solução da escuridão da área
do estacionamento no Campus. Pelo que parece, no momento em que é
desligada a iluminação dos trailers, apaga-se também a iluminação do
estacionamento. A Prof.ª Rosane disse que levará este assunto ao Fórum dos
Diretores, pois outras Unidades, provavelmente, estão enfrentando a mesma
situação. Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª Rosane Marendino encerrou a
reunião às 15:50h. Eu, Heloísa Huguenin de Souza de Jesus, lavrei a presente
ata, que segue assinada por mim e pela dirigente da reunião.

Resumo das resoluções aprovadas:
1. Agendamento das reuniões ordinárias de 2017;
2. Convocação da comissão de formulação da política editorial da FEUFF
para continuidade dos trabalhos;
3. Aprovação de abertura de edital para a segunda turma do Curso de PósGraduação Lato Sensu: Pedagogia Social para o Século XXI;
4. Criação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Educação, Trabalho
e Cultura Profissional; e
5. Aprovação do convênio de cooperação da UFF com o Projeto
Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação
Pedagógica.

Heloísa Huguenin de Souza de Jesus
Assistente em Administração

Prof.ª Rosane Barbosa Marendino
Vice-Diretora da Faculdade de Educação
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