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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

Ata da 459ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF 

Aos vinte e dois dias de setembro do ano dois mil e vinte, às catorze horas e quinze 1 

minutos, teve início a quadringentésima quinquagésima nona reunião ordinária do 2 

Colegiado de Unidade da Faculdade de Educação por videoconferência, devido à 3 

pandemia de COVID-19, dirigida por seu presidente, o Prof. Fernando de Araujo 4 

Penna. Registrou-se a presença dos membros docentes Zoia Ribeiro Prestes, Mariana 5 

Lima Vilela, José Artur Barroso Fernandes, Walcéa Barreto Alves, Denise Brasil 6 

Alvarenga Aguiar (titulares), Dinah Vasconcellos Terra, Marta Nídia Varella Gomes 7 

Maia, Marcelo Bafica Coelho, Angela Rabello Maciel de Barros Tamberlini, Maria 8 

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

Silva (suplentes); e do membro técnico-administrativo Nathalia Gonçalves Gomes 10 

(titular). Justificaram a sua ausência os membros Mariana Paladino e Mariana 11 

Linhares Pereira Resende. A pauta da reunião: 1) Aprovação da ata da 458ª Reunião 12 

Ordinária; 2) Coordenação Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; 3) 13 

Representação no Conselho Municipal de Educação; 4) FEUFF durante a pandemia. 14 

Informes: 1) Comissão de política editorial da FEUFF e Revistas sediadas na FEUFF; 15 

2) Banca Examinadora - Progressões Associado. O Prof. Fernando Penna 16 

cumprimentou os presentes e passou ao 1º informe: Comissão de política editorial 17 

da FEUFF e Revistas sediadas na FEUFF. Ele falou que já está de posse das atas 18 

do Colegiado de Unidade em que constam informações sobre a composição da 19 

comissão e sobre o trabalho realizado até hoje, porém, pelo excesso de demandas da 20 

direção neste período de pandemia, ainda não foi possível articular a retomada dos 21 

trabalhos. Informou que o Administrador Francisco Monteiro entrou em contato com a 22 

PROPPI para verificar a possibilidade do pagamento do DOI das revistas com 23 

recursos de serviço da Unidade e que recebeu resposta positiva. O Prof. Fernando 24 

disse que fará o levantamento das revistas da FEUFF que precisam do pagamento do 25 

DOI e de quanto será o valor, a fim de ver se a Unidade poderá arcar com esta 26 

despesa e trazer a questão para aprovação do Colegiado de Unidade, na próxima 27 

reunião. A seguir, passou-se ao 2º informe: Banca Examinadora - Progressões 28 

Associado. O Prof. Fernando disse que a nova composição da Banca Examinadora 29 

foi publicada no Boletim de Serviço e já começou a trabalhar. Hoje mesmo, houve uma 30 

reunião com os membros para se esclarecer os trâmites dos processos de progressão 31 

via SEI, da qual participou também o servidor técnico-administrativo Vitor Menezes 32 

que dá suporte ao trabalho. Ele informou que, ainda hoje, serão despachados vários 33 

processos para a CPPD. Sobre os processos físicos, anteriores a janeiro de dois mil e 34 

vinte, que não poderiam ser convertidos em processos digitais, já podem ser 35 

encaminhados pelo protocolo da reitoria, inclusive, ele já despachou dois processos 36 
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físicos recentemente. Terminados os informes, o Prof. Fernando passou ao 1º ponto 37 

da pauta: Aprovação da ata da 458ª Reunião Ordinária, lembrando que a ata foi 38 

encaminhada por e-mail para prévia leitura. Ele disse que a Prof.ª Angela Tamberlini 39 

respondeu ao e-mail solicitando a retificação do sobrenome da Prof.ª Lia Tiriba 40 

registrado na linha 147: onde se lê “Lia Corrêa de Oliveira Guarino”, leia-se “Lia 41 

Tiriba”. Sem outros pedidos de alteração, a ata foi aprovada por unanimidade, com 42 

esta ressalva. Dando sequência à reunião, passou-se ao 2º ponto da pauta: 43 

Coordenação Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. O Prof. Fernando 44 

expressou a sua preocupação com esta área de ensino da FEUFF que, durante o 45 

período de pandemia, tem ficado num segundo plano nas discussões da casa. Além 46 

disso, ele informou que o mandato de quatro anos do cargo de Coordenador Geral, 47 

ocupado pelo Prof. Marcelo Bafica, terminou agora em setembro e é preciso discutir a 48 

pertinência da continuidade deste trabalho. Com a palavra, o Prof. Marcelo Bafica 49 

lembrou que a eleição realizada em maio de dois mil e dezesseis, em que ele 50 

concorreu para o cargo de Coordenador Geral e a Prof.ª Mylene Santiago, para Vice-51 

Coordenadora Geral, foi impugnada pela reitoria, que, à época, informou não haver 52 

possibilidade de designação deste cargo por falta de fundamentação normativa. Após 53 

várias tentativas de entendimento com a reitoria, o Prof. Marcelo recebeu a orientação 54 

de que a Direção da FEUFF poderia designá-los para tal, por meio de uma 55 

Determinação de Serviço (DTS). Essa decisão da reitoria, sem explicações mais 56 

fundamentadas, não lhe pareceu convincente, uma vez que a Resolução CEP nº 57 

150/2010 permite a organização administrativa de vários cursos Lato Sensu sob uma 58 

coordenação geral. No entanto a DTS foi feita e o Prof. Marcelo e a Prof.ª Mylene 59 

começaram o trabalho, que caminhou bem em termos administrativos com o apoio da 60 

equipe de servidores do setor. Porém, não houve abertura para uma atuação política 61 

no âmbito das instâncias superiores, pois não há assento para esse cargo nos 62 

espaços de decisão. Além disso, percebeu-se que a assinatura de documentos pela 63 

Coordenação Geral poderia gerar problemas, uma vez que não foi designada 64 

oficialmente por portaria do reitor. Após certo período, a Prof.ª Mylene deixou a Vice-65 

Coordenação porque se transferiu para outra Universidade. O somatório destes 66 

fatores gerou desestímulo ao trabalho, porém, mesmo assim, o Prof. Marcelo deu 67 

início à tentativa de implantar um trabalho de parceria com Prefeituras de cidades 68 

vizinhas na intenção de adequar suas demandas de formação continuada com o 69 

trabalho ofertado pela Lato Sensu da FEUFF. Hoje, a Pós Lato Sensu tem quatro 70 

cursos ativos e um curso em fase de organização, na área de Geografia. O Prof. 71 

Marcelo concluiu a sua fala lembrando que o seu mandato finalizou no dia quinze de 72 

setembro e, agora, cabe uma avaliação sobre a viabilidade de se manter a figura do 73 

Coordenador Geral ou, até mesmo, de retomar o pleito na reitoria em defesa da 74 

designação desta coordenação pelo reitor, como sempre foi feito no passado. A Prof.ª 75 

Rejany Dominick reforçou a importância da Coordenação Geral da Pós Lato Sensu na 76 

articulação dos diferentes cursos e na organização de demandas, além de aliviar a 77 

gestão da Direção da Faculdade. Ela disse que é necessária uma atenção especial 78 

para que, na falta da figura do Coordenador Geral, a existência do espaço da Lato 79 

Sensu não seja desarticulada. Ela sugeriu que fosse feita uma conversa com os 80 

coordenados dos cursos ativos, para, talvez, identificar entre eles alguém que possa 81 

assumir uma liderança. A Prof.ª Angela Tamberlini falou da sua participação em 82 

dois cursos da Pós-Graduação Lato Sensu. A prof.ª Angela afirmou a sua relevância, a 83 
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despeito de toda a discussão na época do surgimento da legislação sobre os cursos 84 

de mestrado profissional, quando se pensava que estes substituiriam a Lato Sensu. 85 

Naquele momento, porém, a FEUFF decidiu continuar o trabalho, entendendo a sua 86 

importância para os professores da rede municipal que sempre tiveram uma 87 

participação expressiva. Ela disse perceber que, desde a criação do mestrado 88 

profissional, começaram a existir muitos entraves relacionados à Pós Lato Sensu na 89 

Universidade. Na sua percepção, em vez de insistir na figura do Coordenador Geral, 90 

talvez fosse interessante um trabalho integrado dos coordenadores dos cursos. A 91 

Prof.ª Mariana Vilela apoiou a ideia da conversa com os coordenadores dos cursos 92 

antes de uma votação pela extinção ou não do cargo no Colegiado de Unidade, pois 93 

entende que a Pós Lato Sensu é um espaço potente de articulação da Faculdade de 94 

Educação com as redes de educação básica, de luta pela formação continuada e de 95 

fortalecimento da educação como um todo. Ela sugeriu que se pensasse na 96 

possibilidade de os coordenadores fazerem um revezamento nesta função. O Prof. 97 

Fernando Penna disse que, do ponto de vista da Direção, seria imprescindível a figura 98 

de um Coordenador Geral para gerir as demandas da Pós Lato Sensu, sobretudo 99 

nesse momento de pandemia, cujo trabalho remoto tem exigido um esforço muito 100 

grande dos gestores. O Colegiado reunido decidiu não votar, hoje, sobre a 101 

manutenção ou extinção da função do Coordenador Geral, mas indicou que esta 102 

discussão fosse ampliada junto aos coordenadores dos cursos na busca de uma 103 

solução. Posteriormente, o assunto voltará à pauta do Colegiado para conclusão. Em 104 

seguida, o dirigente da reunião passou ao 3º ponto da pauta: Representação no 105 

Conselho Municipal de Educação. O Prof. Fernando falou que o Conselho é um 106 

espaço estratégico para a Faculdade de Educação que, no momento, está sendo 107 

representada pelas professoras Márcia Maria (titular) e Marta Maia (suplente). Ele 108 

disse que a Prof.ª Márcia solicitou a sua substituição na função, que poderá ser 109 

assumida pela Prof.ª Marta, no entanto, ainda não há alguém que assuma a suplência. 110 

Assim, a Faculdade de Educação precisa discutir não apenas o nome do 111 

representante suplente, mas, sobretudo, o que deseja para este espaço de 112 

representação. Com a palavra, a Prof.ª Márcia Maria disse que, há algum tempo, 113 

solicitou o seu afastamento da representação no Conselho, a partir do qual deixou de 114 

participar das reuniões. Ela disse que a Prof.ª Marta tem o perfil e o poder de 115 

articulação adequado por ser uma pessoa de forte história dentro da rede municipal de 116 

educação. Reforçou que é necessário colocar um suplente ao seu lado que não 117 

apenas a substitua em suas faltas, mas que some forças na luta pelas políticas 118 

públicas de educação, sugerindo e exigindo pautas de discussão nas reuniões do 119 

Conselho. A Prof.ª Marta Maia falou da importância de se levar os temas do Conselho 120 

para todas as reuniões da FEUFF, pois sendo uma instância política da cidade que 121 

vem se comportando de uma maneira governista e privatista, é preciso que a 122 

Faculdade de Educação reflita sobre que tipo de presença precisa ter neste espaço. O 123 

Conselho não pode se tornar uma coisa esquecida dentro da Faculdade, pelo 124 

contrário, a participação dos representantes deve expressar o pensamento e a força 125 

política do coletivo. Ela reforçou a importância de que o suplente seja um parceiro e 126 

não um substituto. Chegou-se a um consenso de que esta discussão não deveria se 127 

restringir ao Colegiado de Unidade, ao contrário, seria fundamental levá-la às 128 

plenárias departamentais. Assim, decidiu-se que fosse solicitado às chefias de 129 

Departamentos a inclusão do seguinte ponto à pauta da próxima reunião: Indicação de 130 
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representante suplente no Conselho Municipal de Educação e discussão de dinâmica 131 

de interação dos Departamentos com a representação da FEUFF neste espaço. As 132 

professoras Márcia e Marta participarão dessas reuniões departamentais para expor o 133 

assunto, que deverá retornar ao Colegiado de Unidade, também na próxima reunião, 134 

para a decisão final. Em sequência, o Prof. Fernando Penna passou ao 4º ponto da 135 

pauta: FEUFF durante a pandemia, explicando que este é um ponto aberto para 136 

quem deseja trazer algum tema relacionado a este tempo pouco usual que estamos 137 

vivendo. Ele falou da reunião longa e difícil que a Direção participou ontem, com a 138 

Coordenação do Curso de Pedagogia e os estudantes da graduação e passou a 139 

palavra para a Coordenadora Walcéa Alves falar sobre os encaminhamentos que 140 

estão sendo alinhados. A Prof.ª Walcéa explicou que a reunião foi chamada pelos 141 

estudantes através de uma carta de convocação, da qual a Direção e a Coordenação 142 

decidiram participar entendendo que poderia ser um espaço formativo e construtivo de 143 

diálogo. Percebeu-se que a insatisfação colocada pelos estudantes e as acusações 144 

injustas se pautavam na falta de conhecimento sobre o funcionamento da 145 

Universidade e da Faculdade, o que pôde ser esclarecido na reunião. A queixa dos 146 

estudantes partiu da limitação colocada pelo Colegiado de Curso, pela qual cada aluno 147 

só pode se inscrever em, no máximo, cinco disciplinas neste semestre. Ela explicou 148 

que essa decisão, apoiada na própria Instrução de Serviço da PROGRAD, foi tomada 149 

após entender que o número excessivo de inscrições que estava sendo praticado 150 

poderia trazer consequências negativas para o processo formativo dos estudantes e 151 

para o próprio Curso. Após a reunião, as Coordenadoras dialogaram bastante com o 152 

Colegiado de Curso e marcaram uma reunião extraordinária para a próxima quinta-153 

feira, dia vinte e quatro de setembro, na intenção de ouvir os alunos e suas propostas, 154 

porém firmes na convicção da decisão tomada, por causa do cuidado e da 155 

responsabilidade que se tem com todo o processo, que é fruto de uma análise e de um 156 

acúmulo de discussões. Com a palavra, a Prof.ª Márcia Maria expressou o seu 157 

respeito às Coordenadoras Walcéa Alves e Lisete Jaehn pelo trabalho realizado, ainda 158 

que em meio a uma crise sanitária e política, com sensibilidade, amorosidade e 159 

através do diálogo. Ela fez uma análise da agressividade e da polaridade que vem 160 

percebendo nos estudantes desde que entrou para a UFF, visão esta compartilhada 161 

por muitos outros professores também, e disse que, agora, talvez, seja o tempo de se 162 

estudar esse perfil, num recorte socioeconômico, étnico e racial. Apesar do momento 163 

difícil enfrentado, é preciso refletir sobre como está sendo feita a leitura dessa 164 

realidade dos estudantes e procurar não reverberar a agressividade recebida, ainda 165 

que camuflada na autoridade da posição da docência. O Prof. Fernando disse que, no 166 

seu entendimento, a carta estava equivocada no tom e na compreensão dos 167 

estudantes a respeito de como funciona a Faculdade e a UFF. Ele conversou com o 168 

Vice-Diretor, Prof. Jairo Selles, e concordaram ser importante a presença da Direção 169 

na reunião para ouvir, esclarecer, porém com a firmeza de defender a legitimidade das 170 

decisões colegiadas. O Prof. Fernando parabenizou as Coordenadoras e o Colegiado 171 

de Curso que, mesmo diante do desgaste sofrido nessa reunião de quatro horas de 172 

duração, mostraram-se sensíveis e abertos ao diálogo, convocando uma reunião 173 

extraordinária sobre o assunto. A Prof.ª Dinah Terra expressou a sua solidariedade às 174 

Coordenadoras e disse que esse trabalhoso esforço de escuta e de esclarecimentos 175 

redundam em construção e aproximação pelo diálogo. Ela apoiou a decisão tomada 176 

pelo Colegiado de Curso a respeito da limitação do número de inscrição em 177 
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disciplinas, decisão que também tem sido tomada em outras Licenciaturas, inclusive, 178 

sugeriu que seria interessante apresentar esses dados aos estudantes na reunião 179 

extraordinária. A Prof.ª Marta Maia, igualmente solidária à Coordenação, afirmou a 180 

legitimidade das decisões colegiadas e chamou a atenção para o cuidado que deve 181 

ser tomado para não se desvalorizar um trabalho que tem sido feito com compromisso 182 

ético e político. Como resposta à falta de conhecimento dos estudantes sobre os 183 

trâmites administrativos e sobre as instâncias de decisão da Universidade, a 184 

professora sugeriu a elaboração de uma cartilha instrutiva para ampla divulgação. 185 

Finalizando este ponto, a Prof.ª Walcéa agradeceu as manifestações de apoio de 186 

todos. Não havendo nada mais para ser tratado, o Prof. Fernando encerrou a reunião 187 

às quinze horas e cinquenta e sete minutos. Eu, Heloísa Huguenin de Souza de Jesus, 188 

lavrei a presente ata que segue assinada pelo presidente do Colegiado de Unidade, 189 

por mim e pelos membros presentes. 190 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. Ata da 458ª reunião ordinária, com ressalva. 
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