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No dia vinte e nove 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),  Lisete  Jaehn  (Vice-Coordenadora),  Márcia  Maria  e  Silva
(titular),  Marta Maia (titular), Renata Ramos (titular), Fernanda Montes (suplente), José
Artur  Fernandes  (Chefe  do  SSE),  Flávia  Soares  (Subchefe  do  SSE);  os  professores
convidados  André  Martins,  Denizart  Fortuna,  Fernando  Penna  (diretor  da  FEUFF),
Luciana Ostetto, Viviane Merlim e Zuleide Silveira; os alunos convidados Kemilly da
Fonseca, Liliane Lima de Oliveira, Lucas Oliveira e Mayara Salgado Fernandes; e o
técnico em assuntos educacionais Regis Telis.  1. Informes. Assessoria de Educação
Inclusiva e Acessibilidade.  A professora Walcéa Alves informou sobre o encontro da
Coordenação do Curso com a Assessoria de Educação Inclusiva e Acessibilidade do
Curso de Pedagogia. Sinalizou a importância de se ampliar a cultura inclusiva no curso
e também a própria ampliação do número de integrantes da Assessoria, a fim de atender
novas  demandas,  como  a  acessibilidade  digital  também,  dentro  das  possibilidades.
Neste  sentido,  a  professora  Walcéa  Alves  estendeu  o  convite  de  participação  dos
presentes a comporem a Assessoria e informou ainda que pretende divulgar esse convite
em outros  âmbitos  da  Faculdade  de  Educação.  Fórum Nacional  de  Pedagogia. A
professora Walcéa Alves destacou os movimentos de articulação do Fórum Estadual de
Pedagogia e a adesão importante que está ocorrendo ao Fórum Nacional de Pedagogia.
Informou  que  foi  indicada  a  participação  no  Fórum  Nacional  de  dois  a  três
representantes  de  cada  curso,  que  sejam  Coordenadores  de  Curso,  membros  do
Colegiado ou do NDE, ou ainda, professores que tenham conhecimento histórico do
curso ou da área de currículo. O convite de participação é estendido aos presentes e
haverá  consultas  aos  membros  do  Colegiado  e  do  NDE  para  a  definição  dos
representantes do Curso de Pedagogia no Fórum Nacional. A professora Walcéa Alves
destacou a  importância  de  participação  representativa  e  coletiva  também em outros
espaços de debate e mobilização como a Conferência Nacional Popular de Educação
(CONAPE).  Manifesto da Faculdade de Educação sobre BNC-Formação. Após a
leitura,  foi  aprovada  a  assinatura  coletiva  do  Colegiado  de  Curso  como  apoio  ao
Manifesto. 2. Pauta única: BNC-Formação e proposta do CNE de novas diretrizes
curriculares de Pedagogia.  A professora Lisete Jaehn retomou o debate iniciado na
última reunião ampliada de Colegiado do Curso sobre BNC-Formação e sobre as novas
diretrizes  curriculares  propostas  do  CNE.  A professora  Lisete  Jaehn  informou  da
articulação conjunta do curso de Pedagogia de Niterói com os cursos de Pedagogia de
Angra dos Reis e Santo Antônio de Pádua e da importância desse encontro. Também
lembrou que todo o debate sobre a Resolução CNE 02/2019 não envolve apenas o curso
de Pedagogia, mas todas as licenciaturas, daí a necessidade dessa articulação maior não
só entre os cursos de Pedagogia, como também com as outras licenciaturas, embora as
alterações propostas no curso de Pedagogia sejam muito mais impactantes do que nos
demais cursos. A seguir, a professora Lisete Jaehn fez uma breve recapitulação do que
foi tratado na reunião passada (01/04), qual seja, o estudo da Resolução 02/2019 do
CNE,  e  informou  que  a  reunião  teria  como  foco  os  desdobramentos  da  Resolução



especificamente no curso de Pedagogia. Após a apresentação dos pontos concernentes
da Resolução, que implicam uma descaraterização e fragilização do curso, a professora
Lisete Jaehn abriu para o debate. O professor André Martins ressaltou a importância das
discussões coletivas nos fóruns. A professora Luciana Ostetto pontuou a necessidade de
uma maior formação para a  Educação Infantil,  em termos de espaço no currículo e
ênfase. A professora Walcéa Alves e Lisete Jaehn apontam que a Resolução do CNE se
apropria, de certo modo, das fragilidades curriculares dos cursos para promover uma
mudança questionável,  mas que aparentemente resolve a problemática da articulação
teoria e prática, por exemplo. O professor Fernando Penna ressaltou a necessidade de
continuar  o  diálogo  sobre  o  tema  com  as  outras  licenciaturas,  com  base  na
argumentação  histórica  e  crítica  das  mudanças  curriculares  dos  últimos  anos.  A
professora  Lisete  Jaehn apontou a  importância  da  discussão  sobre  a  Resolução nos
movimentos estaduais e regionais e a importância de se chegar a um consenso entre as
instituições públicas em um nível nacional junto ao CNE, seja do pedido de prorrogação
da  implementação  da  Resolução  ou  de  revogação  da  proposta  da  Resolução.  A
professora  Zuleide  Silveira  narrou  historicamente  o  processo  de  regionalização  e
padronização dos currículos do ensino superior sob o viés dos interesses políticos dos
blocos  do  Mercosul  e  União  Europeia.  A professora  Walcéa  Alves  agradeceu  pela
contribuição  dos  presentes,  pela  discussão,  elaboração  e  assinatura  do  Manifesto  e
colocou a necessidade de concluir a reunião com alguns encaminhamentos. Destacou a
importância  de  um  documento  do  curso  da  Pedagogia  para  a  Reitoria  ou  para  o
Colegiado  Geral  das  Licenciaturas  sobre  os  impactos  da  implementação  da  BNC-
Formação e as novas diretrizes propostas.  Nesse sentido,  a professora Walcéa Alves
primeiramente perguntou aos presentes o que achavam da proposta e que, uma vez que
o colegiado estivesse de acordo, poderia ser estabelecida uma comissão junto ao NDE
para a elaboração deste documento de posicionamento do curso. Ficou encaminhado
que será elaborado um documento, contando com a colaboração, no que for possível,
das professoras Luciana Ostetto e Zuleide Silveira, além da Coordenação. 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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