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Aos vinte   e seis  dias de novembro do ano dois mil e dezenove, às catorze horas e 1 
trinta minutos, na sala trezentos e dezenove do bloco D, Campus do Gragoatá, teve 2 
início a quadringentésima quinquagésima sexta reunião ordinária do Colegiado de 3 
Unidade, dirigida pela sua presidente, a Prof.ª Rosane Barbosa Marendino. Assinaram 4 
o livro de presença, além da dirigente da reunião, os membros docentes Fernando de 5 
Araújo Penna, Julián Gindin, Jairo Paes Selles, Lisete Jaehn(titulares), José Arthur 6 
Barroso Fernandes, Márcia Maria e Silva (suplentes); e os membros técnico-7 
administrativos Nathalia Gonçalves Gomes (titular) e Francisco Monteiro de Souza 8 
Neto (suplente). Justificaram sua ausência os docentes José Antônio Sepulveda, Zoia  9 
Ribeiro Prestes, Alessandra Frota M. Schuler, Jaqueline Pereira Ventura, Nívea Maria 10 
da Silva Andrade, Zuleide Simas da Silveira, Lisete Jaehn e Sandra Maciel de 11 
Almeida. A pauta da reunião: 1) Leitura e aprovação da ata da 455ª reunião ordinária; 12 
2) Apreciação do Plano de Flexibilização da ESE; 3) Situação dos  servidores da UFF 13 
Informes: 1) Intercâmbio com a Universidade da Irlanda (MIC); A Prof.ª Rosane 14 
saudou aos presentes e falou da necessidade de inclusão de alguns pontos na pauta, 15 
especificamente nos informes a saber: Pedido de remoção do servidor Moacyr Salles 16 
Ramos(informe 2); Pedido de Flexibilização da servidora Lidiane nascimento Silva 17 
Santana(informe 3); Aprovação de dois Formulários de disciplinas do SFP(informe4); 18 
Atividade UFF nas Escolas (informe 5); CME UFF nas Praças(informe6); CME nova 19 
formação(informe7). A Prof.ª Rosane  passou a tratar de duas inclusões na pauta. A 20 
primeira: aprovação de dois formulários de disciplinas do SFP que anteriormente já 21 
havia sido aprovado em ata   da reunião departamental, e a segunda: a inserção de 22 
mais um informe  proposto pelo Pedagogo Moacyr Salles Ramos sobre seu pedido de 23 
remoção. A professora Rosane deu prosseguimento a reunião começando pelo 24 
primeiro assunto em pauta; 1)Leitura e Aprovação da  ata  455ª reunião ordinária. 25 
Todos os docentes presentes aprovaram a ata 455º de forma unânime. 2) Apreciação 26 
do Plano de Flexibilização da ESE. A professora comentou sobre a visita do 27 
Presidente da Comissão de Flexibilização Carlos Belmont à  secretaria da Faculdade 28 
de Educação para  que este desse um panorama da melhor forma como poderíamos 29 
conduzir a flexibilização segundo o entendimento da comissão. A professora continua  30 
dizendo que a  junção da secretaria com a pós graduação Lato Sensu facilitará a 31 
flexibilização dos servidores, uma vez que ambos os setores têm como  atividade fim o 32 
atendimento ao publico interno e externo. A professora Rosane continua sua fala 33 
informando que o Núcleo de Apoio às Atividades de Extensão do qual fazem parte três 34 
técnicos e mais a pedagoga Lidiane  Nascimento Silva Santana, também recebeu a 35 
visita do Carlos Belmont, presidente da   Comissão de Flexibilização. Carlos Belmont 36 
conversou com este servidores e concluiu que a proposta que eles apresentaram tem 37 



 

aderência  para comissão daquilo que colocam como norma. O núcleo de Apoio às 38 
Atividades de Extensão solicitou que seu pedido de flexibilização fosse avaliado pelo 39 
colegiado e que o mesmo aprovasse este pedido. Dando continuidade a professora 40 
menciona a chegada da nova servidora Bruna que ficará no lugar do servidor José 41 
Carlos Bayão Ribeiro que se aposentou. Continuando sua fala a professora informou 42 
que possuímos um departamento que flexibilizou, o SFP, e que a expectativa é que o 43 
SSE também flexibilize uma vez que ambos exercem atividades similares. Quanto a 44 
Pós Graduação Stricto Sensu, a mesma informou que este setor  estava aguardando a 45 
chegada do novo servidor para que pudesse dar encaminhamento  aos tramites da 46 
flexibilização. A professora informou a saída do  Técnico em Assuntos Educacionais, 47 
Cristiano Ferreira de Barros da secretaria da Pós Graduação Stricto Sensu  e sua 48 
realocação para o Grupo de Extensão. Quanto a flexibilização da Coordenação da 49 
Graduação de Pedagogia,  esta está praticamente garantida uma vez que  tem como 50 
atividade fim o atendimento ao público, mais especificamente aos alunos. Assim 51 
teríamos toda a Unidade Flexibilizada. Após a conclusão desta discussão o colegiado 52 
aprovou a  flexibilização da Secretaria da Direção e da Pós Graduação Lato Sensu. 53 
3)Situação dos servidores da UFF. A professora Rosane fala da situação da 54 
servidora, Elisa Salgado Loivos da Silva Godinho que desenvolveu uma 55 
sintomatologia, uma problema de saúde, em virtude dos mudanças ocorridas nos 56 
últimos tempos. Por isso a servidora solicitou uma permuta para Faculdade  de 57 
Educação Física, unidade em que se sentirá mais confortável para a realização de 58 
suas atividades. Seu cônjuge conseguiu um código de vaga para  Faculdade de 59 
Educação, este código de vaga é de um servidor que acabou de se aposentar.  No 60 
caso da servidora Elisa a permuta é automática, o siape dela vai para a Faculdade de 61 
Educação Física e o código de vaga dela vem para Faculdade de Educação. A 62 
professora Rosane não quis decidir  a autorização da remoção da servidora  de forma 63 
isolada, trazendo a situação ao colegiado para que fosse decidido de forma conjunta. 64 
O colegiado decidiu a favor da remoção da servidora Elisa Salgado Loivos da Silva 65 
Godinho. Informes:2) Pedido de Remoção do Servidor Moacyr Salles Ramos. O 66 
servidor toma a palavra informando sobre sua  solicitação de remoção, pedindo que 67 
este processo seja tratado na próxima reunião do colegiado. A professora Rosane 68 
pede compreensão do mesmos e diz que num momento mais adequado será discutido 69 
o  seu processo de remoção. O professor Jairo pede uma explicação ao servidor do 70 
motivo do pedido de remoção. O servidor informou que quando retornou da licença do 71 
Doutorado o Núcleo em que trabalhava havia sido dissolvido em 2017 em uma reunião 72 
do Colegiado de Unidade e que foi colocado nesta  reunião uma direção para os 73 
integrantes, que seria a realocação dos integrantes do Núcleo para outras unidades 74 
onde se sentissem mais confortáveis. Moacyr alega que gostaria de conhecer outras 75 
unidades e que isso seria uma melhor alternativa para ele. Informe3) Flexibilização  76 
da servidora Lidiane Nascimento Silva Santana. A Técnica em Assuntos 77 
Educacionais Natalia Gonçalves Gomes informou que  a servidora Lidiane que anterior 78 
mente havia decidido por não flexibilizar mudou de ideia e optou pela flexibilização e 79 
pediu que isto fosse colocado em ata. Informe:1)Intercâmbio com a Universidade 80 
da Irlanda(MIC). A professora Rosane afirma que vem conversando com a reitoria 81 
mas especificamente com a Superintendência de Assuntos Educacionais sobre a 82 
importância do Intercâmbios feitos com a Faculdade de Educação,  e se questiona 83 
porque esses intercâmbios não chegam para a Faculdade de Educação. A professora 84 
Lívia Reis estava muito imbuída dessa missão de encontrar possibilidades de 85 



 

convênio. A professora Lívia Reis mandou um ofício dizendo que tinha interesse que a 86 
Faculdade de Educação participasse de uma conversa inicial com uma Universidade 87 
da Irlanda que viria estabelecer alguns convênios . A professora Lisete e Walcéia 88 
substituiram a Professora Rosane numa reunião que aconteceu na reitoria sobre esse 89 
assunto, pois no dia  da Reunião a professora Rosane não pode  participar. E dessa 90 
reunião surgiu a oportunidade deles virem a Faculdade de Educação para conhecer e 91 
conversar com quem a gente entendesse que era importante se fazer presente no 92 
momento.   A própria Lisete e Walcéia se incumbiram de convidar alguns  pessoas,  A 93 
professora Rosane disse que chamou um representante da Pós Stricto Sensu  e na  94 
impossibilidade da Sandra Selles veio a Diná,  e a professora Marcia Maria veio 95 
representando o PROIAC( Programa de Inovação e Assessoria Curricular).  Além 96 
desse professores  também foram chamadas as professoras Walcéia e Lisete, Jessica 97 
Rodrigues da Divisão e a Mônica do PET que não pode participar. Da Universidade 98 
esteve presente uma representante uma professora e veio também a Lívia da 99 
Superintendência e um professor da área de letras que tem publicação com a 100 
Professora da Irlanda. Já existe uma relação de trabalho entre esse professor Joel de 101 
Letras e a professora da Irlanda. A professora Rosane afirmou que foi uma Reunião 102 
longa mais muito interessante, nesta reunião foram tiradas todas as dúvidas. A 103 
professora tinha interesse de sondar como era esse convênio via CAPES. A 104 
professora Marcia  Maria afirmou que existe um edital que foi Lançada pela Capes 105 
convidando os professores para se inscrever para um trabalho de formação da 106 
Universidade da Irlanda com um trabalho de formação de professores  e que tem 107 
interesse no diálogo com educadores brasileiros. Este edital foi lançado pela CAPES 108 
mas  de 30 vagas apenas 17 professores aderiram a proposta e seguiram num 109 
processo de formação  que era um pouco estendido. A constatação que este  mal 110 
aproveitamento das vagas  se deve ao fato que o professor está em horário de 111 
trabalho e não tem como se afastar por meses para ir para um outro país desenvolver 112 
um trabalho de formação. A proposta que a professora traz é que isso seja dividido em 113 
períodos de recesso de professores um pouco estendido para dentro do semestre 114 
letivo mas que ele fosse feito em etapas para que contemplasse  a dinâmica de 115 
trabalho  dos  brasileiros. Outro aspecto muito importante  do ponto de pauta seria 116 
questionar em que medida a Irlanda compreende que poderia formar professores uma 117 
vez que são culturas diferentes são processos diferentes  até porque  existe um 118 
processo já realizado por parte dos pesquisadores da Irlanda incluindo esta professora 119 
de fazer um trabalho de formação de discussão sobre as relações etinos raciais. 120 
Estamos interessados em conhecer este universo existe uma perspectiva de estudos 121 
linguísticos  que interessam a eles por conta da formação da professora. Ficou 122 
decidido que  a Liste e Walceia enviarião os projetos de forma que a coordenação 123 
poderia trabalhar com esta questão mais diretamente. Sendo o primeiro passo para 124 
formar um convênio de uma forma oficial com a superintendência. A professora da 125 
Irlanda procurou deixar claro que nome da Universidade é Maria Imaculada,  e que 126 
este nome pertence à uma tradição religiosa, no entanto, é uma instituição laica. Esta 127 
professora da Irlanda ministra cursos de diversidade gênero, e também realizou uma 128 
palestra para os alunos do Joel sobre gênero e sexualidade. Informe: UFF nas 129 
escolas. O professor Julián começa  a falar sobre UFF nas escolas. O professor 130 
gostaria de comentar como isso surgiu. Foi chamada uma reunião aberta no colegiado  131 
com professores, técnicos, estudantes ai passou a ter uma comissão de mobilização 132 
da Faculdade de  Educação e atividades nos Pilotis. Combinaram  com o professor 133 



 

Wilson de Direito como enfrentar o futuri-se.  E a partir dessa conversa com o Diretor 134 
de Direito, se pensou como dar continuidade na mobilização da Faculdade. O 135 
professor Wilson falou que estão enfatizando  a questão Jurídica porque é a área 136 
deles e a área da Faculdade de Educação são as escolas. A partir da Atividade da 137 
UFF nas Praças, o professor pensou que poderia organizar uma coisa similar, só que 138 
nas escolas.  O professor Julián disse que vamos ter uma atividade este ano, 139 
pensando que o primeiro semestre de 2020 vamos visitar mais escola. Contando com 140 
o Apoio da ADUFF no que diz respeito a logística. O professor Julián afirma que 141 
acabou chamando professores de outras unidades como professores de química e 142 
matemática para participar do projeto. A ideia é passar pelas salas de aulas das 143 
escolas com um técnico, um professor e um aluno, este aluno se incumbiria de passar 144 
informações sobre a riqueza  da experiência estudantil.  A  questão da assistência 145 
estudantil foi colocada pelo professor Julián como algo muito importante, sendo um 146 
ponto que não pode faltar. Dentro desse formato o professor teria o objetivo de 147 
apresentar a UFF. Na medida que essa pequena  comissão passa pelas salas, os 148 
alunos ficariam liberados  para o  pátio interno,   onde seriam apresentados diferentes 149 
projetos. Será projetado um vídeo da ADUFF sobre a verdade sobre a UFF numa tela, 150 
no outro terá a professora Mônica Vasconcellos com o PET.  O professor Julián afirma 151 
que numa análise mais política, é espaço onde nós como unidade podemos ter uma 152 
intervenção na disputa da opinião pública. O professor Jairo da ideia de formalizar o 153 
UFF nas escolas como projeto de extensão no ano que vem. A professora Marcia 154 
Maria toma a palavra e diz que o Conselho Municipal de Educação já se pronunciou 155 
numa das reuniões a respeito do Projeto UFF na Praça muito positivamente e sugeriu 156 
que se estreitasse mais os laços entre a Secretaria Municipal e esse projeto. A 157 
professora Marcia Maria diz como poderia representar a Faculdade de Educação 158 
frente ao CME. A professora Rosane a orientou no sentido de dar notícias sobre o que 159 
acontece no  CME para o SSE e o SFP. A professora Marcia Maria  lembra que é 160 
importante distinguir aquilo que compete ao CME que é falar, conversar, dialogar 161 
sobre as políticas públicas e deliberar com aquilo que vem sendo pensamento dentro 162 
da Universidade. E diz que o CME reconhece que já há parcerias muito interessante 163 
da Universidade com a rede. A professora informou que no dia 14 de dezembro na 164 
próxima reunião no CME, reunião esta que é aberta a todos, se discutirá sobre o que 165 
significa essa base nacional  comum para formação de professores. Podemos levar 166 
pautas significativas para movimentar e fazer o nosso papel de informar  e dizer quem 167 
é a UFF. O outro ponto alegado é a importância de falar sobre a UFF nas praças e a 168 
UFF para além da Faculdade de Educação dentro da UFF. A professora faz parte do 169 
PROIAC, e  se questiona  o motivo pelo qual os professores da  educação não estão 170 
no PROIAC falando sobre e docência no ensino superior, assunto que a professora 171 
considera mais importante .A ideia  do PROIAC é  fazer oficinas e discutir sobre o que 172 
é ser docente. A grande demanda são dos professores de química, física e engenharia 173 
onde existe um auto índice de reprovação, e estão recebendo nota baixa em seu curso 174 
a ideia é achar uma forma de fazer com que este alunos queiram estudar e fazer 175 
novos arranjos para que a engenharia possa manter sua qualidade.  O importante é 176 
não é discutir  o que é da área de  engenharia e sim o que é próprio da docência. A 177 
PROGRAD tem reconhecido a importância da educação através do trabalho da 178 
professora Maria Maria na PROIAC. O professor Fernando propõe uma reunião com a 179 
professora Marcia Maria  para discutir o assunto a ser levado na próxima reunião ao 180 
CME. O Professor Jairo toma a palavra e diz que muitos alunos estudam em apostilas 181 



 

com erros conceituais. São apostilas aligeiradas com erros conceituais, é a morte da 182 
cultura. A professora Rosane toma a palavra e fala do último assunto em pauta. Trata-183 
se da aprovação das novas disciplinas do Departamento de Fundamentos 184 
Pedagógicos(SFP). As ementas foram apresentadas já tendo sido aprovadas pelo 185 
Departamento. O Colegiado acompanha a a provação  das mesmas pelo SFP. A  186 
professora Rosane fecha a reunião agradecendo a ajuda de todos durante  o seu 187 
mandato, mais especificamente do professor Julián e da servidora Heloísa. Não 188 
havendo nada mais para ser tratado, a Profª Rosane Marendino encerrou a reunião. 189 
Eu, Silvia Mayrink Mitrano lavrei a ata que seguiu assinada por mim e pela dirigente da 190 
reunião. 191 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. A provação da ata da 455ª reunião ordinária; 
2. Aprovação da Remoção da servidora Elisa Salgado Loivos da Silva 

Godinho. 
3. Aprovação da Flexibilização da Secretaria da Direção juntamente com a 

Pós Graduação Lato Sensu. 
 
 
 
 

Silvia Mayrink Mitrano 
Assistente em Administração 

 

 

Prof.ª Rosane Barbosa Marendino 
Diretora da Faculdade de Educação 


