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Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, às catorze horas, teve 1 

início a quadringentésima quinquagésima sétima reunião ordinária do Colegiado de 2 

Unidade, dirigida pelo seu presidente, o Prof. Fernando de Araujo Penna.  Estavam 3 

presentes, além do dirigente da reunião, os membros docentes Zoia Ribeiro Prestes, 4 

Jaqueline Pereira Ventura, Mariana Lima Vilela, Mariana Paladino, José Artur Barroso 5 

Fernandes, Wálcea Barreto Alves, Denise Brasil Alvarenga Aguiar, David Gonçalves 6 

Soares (titulares), Dina Vasconcellos Terra, Elaine Monteiro, Reginaldo Scheuermann 7 

Costa, Marta Nídia Varella Gomes Maia, Angela Rabello Maciel de Barros Tamberlini, 8 

Maria Nazareth de Souza Salutto de Mattos, Rejany dos Santos Dominick, Fernanda 9 

Ferreira Montes, Marcia Maria e Silva (suplentes) e os membros técnico-10 

administrativos Nathalia Gonçalves Gomes (titular) e Fernanda Lemos (suplente). 11 

Justificou a sua ausência, a servidora Mariana Resende. A pauta da reunião: 1) 12 

Aprovação da ata da 456ª reunião ordinária e a ata da reunião extraordinária; 2) 13 

Aprovação do calendário de reuniões do Colegiado de Unidade; 3) Indicação dos 14 

representantes da FEUFF para O CEP-FM/UFF; 4) FEUFF durante a pandemia. O 15 

professor Fernando Penna deu início à reunião perguntando aos participantes se 16 

querem fazer algum informe. O professor Reginaldo disse que Niterói tem cinco fóruns 17 

de conferência de movimentos sociais e sindicatos que estão construindo uma rede de 18 

solidariedade e que organizaram um ato nas barcas como um movimento contra a 19 

flexibilização do isolamento social e a favor do aumento do auxílio emergencial 20 

municipal e da chegada de ajuda para mais comunidades, estando a ADUFF 21 

representada por este ato. A professora Mariana Vilela fala do edital da prefeitura de 22 

Niterói (PDPA) e disse que a Faculdade de Educação da UFF concorreu com diversos 23 

projetos e que se surpreendeu ao saber que nenhum projeto da FEUFF foi 24 

contemplado. O professor José Roberto fala que parece haver um movimento na 25 

Prograd de não cancelar o semestre e que pode haver uma pressão muito forte no 26 

sentido de que sejam realizadas atividades à distância e de que seja dada 27 

independência para que cada Unidade decida se vai dar as disciplinas ou não. A 28 

professora Wálcea fala do edital da prefeitura referido acima, e que nenhum projeto da 29 

área de educação foi aprovado e de como a rede vai se adaptar a uma nova 30 

regulamentação. A professora Sandra Maciel pediu que fosse compartilhado, pela lista 31 

de mensagens da faculdade, o “Manifesto educação em tempos de pandemia para os 32 

sujeitos privados de liberdade no Rio de Janeiro” e informou que este foi um 33 

documento em resposta a uma postura da SEDUC que demandava dos professores 34 

uma série de providências em relação à educação e que não falava dos sujeitos 35 

privados de liberdade. Discussão da pauta da reunião: 1) Aprovação da Ata 457º da 36 



 

reunião ordinária e da ata da reunião extraordinária de 11/05/2020. Todos os 37 

membros presentes aprovaram as duas atas de forma unânime. 2) A provação do 38 

Calendário de Reunião do Colegiado de Unidade. Todos os membros presentes 39 

aprovaram o Calendário de reuniões ordinárias do Colegiado de Unidade, com as 40 

seguintes datas: 26/05, 23/06, 28/07, 25/08, 22/09, 27/10, 24/11 e 16/12. 3) Indicação 41 

do representante da FEUFF para CEP-FM/UFF. O Departamento SFP indicou o 42 

professor Vinícius Ribeiro Cabral como representante da FEUFF no Comitê de Ética e 43 

todos os membros presentes na reunião aprovaram a sua indicação. 4) FEUFF 44 

durante a pandemia. O professor Fernando fala da reunião do Fórum de Diretores e 45 

que demandou que voltassem as reuniões dos conselhos superiores (CUV, CEPEX e 46 

Conselho de Curadores) porque o CUV não estava sendo ouvido até este momento. 47 

Ele disse que as decisões, relativas à situação da UFF na pandemia, deveriam ser 48 

tomadas pelo nosso Conselho maior no qual nós temos representação, para que estes 49 

fóruns fossem retomados e para que tivéssemos a representação dos estudantes, dos 50 

técnicos e da comunidade acadêmica. A professora Marta Mídia fala da preocupação 51 

com a da educação infantil durante a pandemia, e da importância de pensar como 52 

pode se dar o retorno da rede pública e privada da educação infantil. A Professora 53 

Wálcéa fala da reunião do Fórum de Coordenadores onde foi discutido o que deve ser 54 

feito durante e depois da pandemia. Ela afirmou que vários cursos já estão tendo 55 

iniciativa de fazer atividades on-line com os estudantes, foi discutido se estas 56 

atividades poderiam ser computadas posteriormente como carga horária de aula. O 57 

que ficou entendido é que cada curso deve procurar suas soluções. A professora 58 

sentiu uma pressão no sentido do que será feito, principalmente em relação aos 59 

índices de ingressantes e aos índices de egressos que impactam muito no 60 

investimento público da universidade. Existe um incentivo aos coordenadores para 61 

fazerem atividades de aproximação dos alunos. Alguns professores colocaram que 62 

estão fazendo atividades complementares on-line. Foi falado sobre a questão da 63 

validação de disciplinas por exame de proficiência. A professora Walcéa afirma que 64 

devemos discutir e pensar sobre o que é ensino híbrido porque o contexto de retorno 65 

não vai permitir mais de vinte pessoas numa sala. A professora Fernanda fala de uma 66 

proposta de uma pesquisa aos professores sobre as suas propostas de atividades on-67 

line no período da pandemia, em forma de formulário do Google e da carta “Fique em 68 

Casa com a FEUFF”, que será encaminhada como um instrumento de aproximação 69 

dos professores para com os alunos. O professor José Artur disse haver pressão em 70 

relação aos cursos, que podem pedir exame de proficiência em disciplinas do SSE. 71 

Existem propostas de que algumas disciplinas sejam feitas pelo curso de graduação 72 

do CEDERJ, à distância. A professora Mariana Vilela afirma que muitas Unidades 73 

estão dando respostas diferenciadas em relação aos cursos e que existe uma falta de 74 

orientação em relação à Administração Central da Universidade. A professora Walcéa 75 

leu a nota Adia ENEM (que será anexada a esta ata) e falou sobre o movimento de 76 

aproximação com os alunos. A aluna Michele Santiago falou da possibilidade de criar 77 

um formulário como forma de aproximação da comunidade acadêmica. A professora 78 

Angela disse que acha um absurdo o exame de proficiência, uma vez que muitas 79 

vezes este exame é utilizado só para cumprir normas e estatísticas. E disse que o 80 

plano de trabalho, na verdade, é uma pressão do MEC e não iniciativa da Reitoria. Ela 81 

propõe que a comunidade acadêmica se organize nacionalmente para fazer frente a 82 

todas essas pressões. A professora Rejany diz não ter entendido muito bem a questão 83 

da prova de equivalência e se essa prova é apenas para este momento de pandemia 84 



 

ou se é para eternidade e disse que, na dúvida, é contra. Ela questionou a postura de 85 

alguns que defendem ser contra a EAD irrestritamente e diz defender a educação à 86 

distância apenas em algumas circunstâncias. Educação à distância, ensino híbrido e 87 

ensino remoto emergencial são três coisas totalmente diferentes e dominar estes 88 

conceitos é fundamental nesse momento. Devemos pensar o que devemos fazer na 89 

volta da pandemia, pois muitos professores fazem parte do grupo de risco. Ela 90 

também mencionou a dificuldade por que passam os alunos negros e menos 91 

favorecidos financeiramente. O Prof. Reginaldo diz que a prioridade é evitar um 92 

colapso no sistema de saúde e diz ser contra a flexibilização do isolamento social. A 93 

UFF é contra o rompimento do isolamento e qualquer coisa que prejudique o 94 

desenvolvimento de pesquisas. Afirmou que o ensino à distância em algumas 95 

situações pode representar um sucateamento da educação. Ele diz que devemos 96 

discutir sobre o trabalho remoto e que devemos ser solidários com o trabalho dos 97 

técnicos e em relação aos estudantes. A professora Zoia disse que concorda com a 98 

fala da professora Angela e do professor Reginaldo. A professora Fernanda leu a carta 99 

“Fique em casa com a FEUFF” (que será anexada a esta ata) e o formulário. Ela disse 100 

que a ideia do formulário é permitir que os professores possam manifestar o seu 101 

desejo de realizar alguma atividade. A professora Lúcia Cavalieri, que compõe a 102 

comissão junto com a Prof. Fernanda, entre outros, disse que a carta proporciona um 103 

momento de acolhimento dos alunos e que é importante ter uma Faculdade de 104 

Educação discutindo educação. A professora Jaqueline afirma que a carta e o 105 

formulário ficaram excelentes; ela defendeu a não adesão da FEUFF à EAD, apesar 106 

de ponderar a sua utilização apenas em caráter excepcional. A professora Walcáe fala 107 

da construção de um questionário para os alunos. O professor Reginaldo disse estar 108 

havendo uma discussão no Fórum de Diretores sobre uma nota contra a flexibilização 109 

do isolamento social como forma de pressionar o Reitor a não aderir a essa 110 

flexibilização. Todos os membros foram a favor do mérito da nota de não adesão à 111 

flexibilização do isolamento social, com exceção do professor David que se absteve. 112 

Não havendo mais nada a tratar, o professor Fernando Penna encerrou a reunião, às 113 

dezesseis horas e dezessete minutos. Eu, Silvia Mayrink Mitrando lavrei a presente 114 

ata que segue assinada pelos participantes. 115 

 116 

Resumo das resoluções aprovadas: 117 
 118 
1. Aprovação da Ata 456º da reunião ordinária e da ata  da reunião 119 

extraordinária  do dia  11 de maio de 2020; 120 
2. Aprovação do calendário da reunião do Colegiado de Unidade com as 121 

seguintes datas: 26/05, 23/06, 28/07, 25/08, 22/09, 27/10, 24/11 e 16/12. 122 
3 .  Indicação do professor Vinícios Ribeiro Cabral como representante  123 

       da   FEUFF no Comitê de Ética. 124 

3. Votação  a favor por todos os docentes da Nota de não adesão de 125 

flexibilização do isolamento social com a abstenção do professor David 126 

Soares 127 
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