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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia de 20 de abril de
2021.
No dia vinte de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em plataforma virtual,
reuniram-se os membros docentes do Colegiado do Curso de Pedagogia: Walcéa Alves
(Coordenadora), Márcia Maria e Silva (titular),  Marta Maia (titular), Renata Ramos
(titular), Silvério Augusto Souza (titular), Fernanda Montes (suplente), Fábio Lennon
Marchon (suplente), Dagmar Mello (Chefe do SFP), José Artur Fernandes (Chefe do
SSE); as professores convidadas Sandra Maciel e Viviane Merlim; a aluna convidada
Gabriela Xavier Lima e o técnico em assuntos educacionais Regis Telis.  1. Informes.
Informes da Coordenação do Curso. A professora Walcéa Alves informou sobre a
primeira reunião com as coordenações de Pedagogia de Angra dos Reis e Santo Antônio
de  Pádua,  em que foi  discutido  sobre intercâmbio  de  disciplinas  e  BNC-Formação,
propondo-se uma articulação conjunta no Fórum das Licenciaturas da UFF. A professora
Walcéa  Alves  informou  ainda  sobre  a  Reunião  Ampliada  de  Colegiado  do  Curso,
prevista para o dia 29/04, cujo tema central será discutir a BNC-Formação. Propôs a
possibilidade  de  se discutir  sobre  mais  dois  pontos  de  pauta  na  reunião,  mas,  após
diálogo com os demais membros do Colegiado, entendeu-se que, embora pertinentes,
deviam ser tratados em outra reunião, para viabilizar uma melhor discussão do tema
central.  Os pontos que ficaram para outra reunião com os professores foram o perfil
docente de PPE e a solicitação de alguns alunos para que as aulas das disciplinas sejam
gravadas. A professora Walcéa Alves pontuou que a Resolução CEPEX/UFF que rege o
ensino remoto já indica a possibilidade de gravação da aula, a critério do docente. Os
membros do Colegiado ponderaram que, independentemente de uma reunião sobre o
assunto,  poderia ser enviado um e-mail  aos professores do curso de Pedagogia com
alguma  sensibilização  para  a  solicitação  dos  alunos,  sem  caráter  impositivo.  A
professora Walcéa Alves informou ainda sobre o Programa Promover IFES, apresentado
no último Fórum de Coordenadores, e que trata da mobilidade interinstitucional dos
alunos  das  universidades  participantes,  no  âmbito  do  ensino  remoto.  A professora
informou o aceno positivo do curso a essa integração, mas condicionado à avaliação da
oferta de vagas.  Informes da Coordenação de Estágio: A professora Sandra Maciel
informou que, a partir de uma reunião de PPE do curso de Pedagogia, pensou-se em
ampliar a discussão sobre as disciplinas de estágio para outros cursos de licenciatura da
UFF e também para as demais instituições do estado. Nesse sentido, houve um grande
encontro  que  resultou  em  uma  profícua  troca  de  experiências,  especialmente
considerando as adaptações de estágio no contexto atual de pandemia, no que tange ao
ensino  remoto.  Houve  a  sinalização  do  grupo  de  realizar  um  novo  encontro.  A
professora Walcéa Alves,  complementando os  informes da Coordenação de Estágio,
informou  que  as  atividades  do  Festival  Paulo  Freire  seguem  bem  encaminhadas.
Informe  da  professora  Dagmar  Mello  (chefe  do  SFP):  a  professora  Dagmar  Mello
informou que a professora Fernanda Montes assumirá a chefia do departamento. E que
os professores José Antônio Sepúlveda e Maicon Barbosa assumirão o Colegiado de
Curso,  como  representantes  do  SFP,  na  condição  de  membros  titular  e  suplente,
respectivamente. 



2. Aprovação da ata da Reunião do Colegiado de Curso do dia 16 de março de
2021. Aprovada.  3. Recondução  de  Rematrícula  da  aluna  Natália  Cardoso
Gonçalves. Aprovada (ad referendum).  4. Organização do semestre letivo 2021.1. A
professora Walcéa Alves informou que o semestre letivo a se iniciar em junho deve
seguir os mesmos encaminhamentos do semestre anterior, conforme decisão conjunta
com  os  departamentos.  Serão  mantidas  quarenta  vagas  como  módulo  máximo  nas
disciplinas, à exceção das disciplinas do primeiro período, que contarão com quarenta
vagas para os ingressantes e mais cinco vagas para os veteranos retidos. Aprovado.  5.
Comissão de Revalidação de Diploma. A professora Walcéa Alves retomou o ponto de
pauta sobre a criação de Comissão de Revalidação de Diploma debatido na reunião
anterior do Colegiado, informando sobre a necessidade de se estabelecer um tempo de
atuação para Comissão e como será constituída. Após discussão do ponto, foi decidido
pelo Colegiado que cada Comissão de Revalidação de Diploma terá prazo de atuação de
um  ano  e  será  constituída  por  seis  membros,  sendo  ao  menos  dois  membros  do
Colegiado de Curso. Neste primeiro momento, a Coordenadora de Curso ficará como
relatora da Comissão, por um período de seis meses, sendo posteriormente substituída
por um membro. Ficou definido ainda que a Comissão será renovada parcialmente a
cada seis meses com três novos membros. A professora Walcéa Alves destacou que deve
fazer  uma  consulta  junto  aos  departamentos,  através  das  chefias,  para  convidar
membros para a Comissão. Uma minuta da Resolução deve ser apresentada na próxima
reunião do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e foi lavrada a
presente ata pelo técnico em assuntos educacionais Regis Telis.
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