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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

Ata da 461ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF 

Aos vinte e quatro dias de novembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e vinte e 1 

um minutos deu início a quadringentésima sexagésima primeira 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 Penna. 4 

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

Denise Brasil Alvarenga Aguiar, David Gonçalves Soares (titulares), Elaine Monteiro, Marta 6 

Nídia Varella Gomes Maia, Angela Rabello Maciel de Barros Tamberlini, Rejany dos 7 

Santos Dominick, (suplentes); e o membro técnico-administrativo Nathalia Gonçalves 8 

Gomes (titular). Justificaram a ausência os professores(as) Jaqueline Pereira Ventura, 9 

Mariana Lima Vilela, José Artur Barroso Fernandes e Márcia Maria e Silva, e o membro 10 

técnico administrativo Mariana Linhares Pereira Resende. Pauta da reunião: 1) Aprovação 11 

da ata da 460ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade; 2) Licença Capacitação do 12 

Servidor- Cristiano Ferreira Barros. 3) FEUFF na Pandemia. O Professor Fernando inicia 13 

reunião dando boa tarde para todos e disse que já havia falado sobre as questões dos 14 

informes que foram as questões do concurso do exército na Faculdade de Educação, o 15 

pagamento dos DOIs e sobre o PDU. O professor registrou também que durante o mês 16 

tivemos a realização da Assembleia Geral da Faculdade de Educação que, na avaliação 17 

do professor, foi uma experiência muito positiva. Uma série de encaminhamentos tanto 18 

para o Colegiado de Unidade quanto para o Colegiado de Curso e para os Departamentos 19 

foram feitas. Para o Colegiado de Unidade tivemos uma demanda de recuperação da 20 

discussão do PDI e do PDU, para ampliar o apoio dos estudantes, para maior articulação 21 

dos professores, técnicos e estudantes e um ponto para ser levado para os conselhos 22 

superiores que é uma necessidade de uma normatização sobre os processos envolvidos 23 

no ensino remoto, como questões de gravação, direito autorais, relações de trabalho, 24 

material de trabalho e equipamento pessoal. O professor afirmou que temos muitas 25 

reclamações de professores quanto aos computadores que estão deixando de funcionar de 26 

maneira apropriada, o professor também mencionou a importância de dar apoio aos 27 

estudantes na questão de equipamentos, bolsas e falou sobre o desgaste físico e 28 

emocional de toda a comunidade acadêmica. Pauta da reunião: 1) Aprovação da Ata da 29 

460ª da Reunião do Colegiado de Unidade. Todos os professores aprovaram a ata da 30 

460ª Reunião do Colegiado de Unidade. 2) Pedido de licença Capacitação Servidor- 31 

Cristiano Ferreira de Barros. Todos foram a favor da licença a capacitação do servidor 32 

Cristiano  Ferreira de Barros da coordenação da Faculdade de Educação no período de 24 33 

de março de 2020 até 22 de maio de 2020.3) FEUFF na Pandemia. A professora Martha 34 

Nídia fala da novidade do Ministério Público em permitir atividades presenciais nas escolas 35 

da Rede Municipal e Rede Privada de Niterói. A professora afirmou que tem alunos que 36 
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estão trabalhando expostos, ela acha que a Faculdade deveria se manifestar a respeito. A 37 

professora disse que o documento do Ministério Público descentraliza e coloca a decisão 38 

de retomada como responsabilidade das Unidades, colocando no colo das diretoras a 39 

responsabilidade da decisão do retorno as aulas, o que pode levar essas Diretoras a 40 

sofrerem represália.  A professora acha que a Faculdade deveria se manifestar sobre isso, 41 

os profissionais vão fazer uma assembleia é bem provável que indiquem greve. A 42 

professora Martha Nídia concorda com a professora Angela no sentido de se manifestar 43 

contra os atos de racismo que aconteceram no Rio Grande do Sul. Professor Jairo fala do 44 

negacionismo do governo quanto ao racismo, e menciona as diferentes formas de racismo 45 

e termina afirmando que racismo é racismo de qualquer jeito que e não deve ser aceito. A 46 

professora Rejany disse que a violência que causou a morte de um homem negro no 47 

supermercado Carrefour no Rio Grande do Sul é lamentável. Ela fala da necessidade de 48 

se fazer uma nota e de se juntar a outros movimentos especialmente ao movimento de 49 

negro e negras que tem se mobilizado em função desse evento lastimável, ela também 50 

afirmou que o que aconteceu serviu para mostrar o que vem acontecendo  com a 51 

população negra deste país e mostra também o quanto ruim vem sendo nossos 52 

governantes. A professora Rejany disse ter conversando com seus bolsistas da residência 53 

pedagógica que estão atuando on-line nas escolas que apesar de ser um momento atípico, 54 

algum atendimento está sendo feito aos alunos da rede municipal de Niterói e aos alunos 55 

das classes populares.  A professora Rejany disse que está sendo oferecido dentro de 56 

algumas escolas a educação on-line, tudo isso é para ter uma noção do que está 57 

acontecendo e que os nossos bolsistas de residência pedagógica de PIBID estão atuando 58 

junto a estes profissionais e tendo possibilidade destas aulas on-line. A professora Rejany 59 

disse que a decisão da juíza quanto ao retorno das aulas é abjeta e que sua orientanda de 60 

mestrado disse ser difícil recorrer, mas a professora disse acreditar haver recurso. A 61 

professora Rejany acha que devemos nos unir e entrarmos nas redes sociais de forma 62 

coletiva e individual em defesa da vida e conversar sobre esta questão com os estudantes 63 

sobre a questão da contaminação. A ordem é: os pais mandam ou não a criança para 64 

escola? A maior parte dos pais de crianças de escolas privadas estão optando por não 65 

enviar seus filhos às escolas. A professora Rejany disse que deveríamos estabelecer 66 

algumas diretrizes dizendo que a Faculdade de Educação dá total apoio aos profissionais 67 

da educação da Rede Municipal de Educação de Niterói com relação à proteção da vida 68 

desses profissionais. O professor Fernando afirmou que já temos um documento contrário 69 

ao retorno das aulas enquanto não tivermos condições de garantia da saúde da 70 

comunidade escolar. Ele falou que podemos acessar as redes sociais fazendo menção a 71 

situação que estamos vivendo e dizer que a Faculdade já tem um posicionamento que é 72 

contrário a volta. A professora Martha Nídia mencionou a ideia de encaminhar uma nota 73 

contra a volta das atividades na imprensa dando assim uma visibilidade mais oficial. A 74 

professora Rejany disse que diante da sentença proferida pela juíza que os docentes, 75 

funcionários e estudantes reafirmam ser contrários ao retorno. O professor Fernando pede 76 

que seja feito um texto em relação ao racismo e pergunta aos professores quem se 77 

disponibilizaria para fazer esse documento. Ele disse que após o documento estar pronto 78 

seria interessante buscar a assinatura individual de todos os professores, técnicos e 79 

estudantes, tornando assim este documento mais forte do que só um documento do 80 

Colegiado de Unidade. A professora Angela se disponibilizou para redigir o documento de 81 

repúdio ao racismo e a professora Mariano Paladino e a professora a professora Elaine se 82 

disponibilizaram para redigir o documento junto com ela formando uma comissão. O 83 
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professor Fernando falou que assim que tiver o texto divulgará para toda comunidade e 84 

buscará assinatura e a publicação como um documento da Faculdade. A professora 85 

Angela fez um pedido de retificação do seu nome na ata 459ª. Não havendo nada mais 86 

para ser tratado, o Prof. Fernando encerrou a reunião às quatorze horas e quarenta e sete 87 

minutos. Eu, Silvia Mayrink Mitrando, lavrei a presente ata que segue assinada pelo 88 

presidente do Colegiado de Unidade, por mim e pelos membros presentes. 89 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. Ata da 460ª reunião ordinária. 

2. Licença Capacitação Servidor Cristiano Ferreira de Barros. 
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