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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

Ata da 463ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às quatorze 1 

horas e quatorze minutos teve início a quadringentésima sexagésima terceira 2 

Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da Faculdade de Educação por 3 

videoconferência, devido à pandemia de COVID-19, dirigida por seu presidente, o 4 

Prof. Fernando de Araujo Penna. Registrou-se a presença dos membros docentes 5 

Zoia Ribeiro Prestes, Jaqueline Pereira Ventura, Nívea Maria da Silva Andrade, 6 

Mariana Lima Villela, Mariana Paladino, José Artur Barroso Fernandes, Denise Brasil 7 

Alvarenga Aguiar (titulares), Elaine Monteiro, Marta Nidia Varella Gomes Maia, 8 

Angela Rabello Maciel de Barros Tamberlini, Rejany dos Santos Dominick e 9 

Fernanda Ferreira Montes (suplentes); e do membro técnico-administrativo Nathalia 10 

Gonçalves Gomes (titular). Pauta da Reunião: Informes: 1) Retirada de bens 11 

inservíveis; 2) Situação financeira da UFF; 3) LO FEUFF 2021; 4) Novos serviços 12 

prestados pela SOMA; 5) Comissões e Grupos de Trabalho da FEUFF; Ciclo de 13 

Debates sobre a BNC-Formação. Pontos de discussão/deliberação: 1) Aprovação da 14 

ata da 462ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade. 2) Representação da 15 

FEUFF no Colegiado das Licenciaturas; 3) FEUFF durante a pandemia. Inclusão de 16 

pontos à pauta com a anuência dos membros presentes: 4) Representação 17 

Docentes nos Conselhos Superiores; 5) Aprovação de uma Nota no grupo dos 18 

docentes na FEUFF; e 6) Aprovação do adiamento dos concursos para docentes na 19 

FEUFF. O Prof. Fernando Penna iniciou a reunião abrindo a oportunidade para 20 

informes. Com a palavra, a professora Angela mencionou os concursos para 21 

professor efetivo que estão previstos para acontecer em julho, que são os concursos 22 

de OEB, com cento e dez inscritos, e o concurso de EJA, com quarenta e dois 23 

inscritos. Pela súmula do Supremo, a Faculdade é obrigada a aceitar a inscrição de 24 

candidatos que ainda não defenderam o Doutorado: o diploma deve ser apresentado 25 

no momento da posse. A professora disse que o problema é o número de 26 

candidatos e que, mesmo que não tivéssemos pandemia, ficaria impossível realizar 27 

todas as etapas do concurso em uma semana. A professora afirmou que, mesmo 28 

que tenha quatro meses para realização do concurso, fica muito improvável que 29 

tenhamos toda a população vacinada até a data do concurso. Sendo assim, a única 30 

solução seria adiar o concurso. A professora deixou claro que não está colocando 31 

em xeque a realização do concurso e sim o prazo e as condições de local onde ele 32 
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possa acontecer. A professora Jaqueline disse que devemos tentar ao máximo a 33 

defesa do adiamento. O professor Fernando disse que numa reunião com o Reitor 34 

se criou um GT com um ponto de pauta único que seria concurso para docentes na 35 

UFF. O professor pediu para os membros da banca dos concursos informar as datas 36 

dos concursos para saber se tem algum concurso em que as datas coincidem, o que 37 

inviabilizaria a sua realização. Ele também disse que esse não é um ponto de pauta 38 

para necessariamente ser discutido no Colegiado de Unidade. O professor acha que 39 

a Direção dever levar a questão para Reitoria de forma que se faça o máximo para 40 

garantir as eventuais etapas remotas dos concursos. O professor acha que deve ser 41 

feita uma reunião interdepartamental para tomar a decisão sobre o adiamento. A 42 

professora Jaqueline disse que não faz sentido fazer uma reunião departamental 43 

para perguntar se os departamentos concordam ou não se devem brigar pelo 44 

adiamento pois os membros das bancas já decidiram lutar ao máximo pelo 45 

adiamento. A professora disse que o concurso já foi deferido e que os professores 46 

não estão abrindo mão dos concursos, e sim que estão apenas defendendo o 47 

adiamento dos mesmos para um momento mais favorável. O que estamos fazendo é 48 

compartilhar com o Colegiado de Unidade esta preocupação para que, na medida do 49 

possível, a Direção possa argumentar na reunião com o Reitor pelo adiamento dos 50 

concursos. O professor Fernando disse que não estava pensando no 51 

posicionamento pelo adiamento e sim o que poderia ser remoto ou não na 52 

realização do concurso. O professor levantou a hipótese de o GT Covid determinar a 53 

realização do concurso. Ele perguntou a todos o que poderíamos fazer neste caso. 54 

O professor se comprometeu a levar o posicionamento pelo adiamento dos 55 

concursos para Reunião do GT, mas afirma que não tem como garantir que esse 56 

posicionamento seja acatado. Todos decidiram incluir esse assunto como sexto 57 

ponto de pauta desta reunião, para que possa ser mais discutido. 1º Informe: 58 

Retirada de bens inservíveis. O professor Fernando disse que tínhamos uma série 59 

de pedidos de retirada de bens inservíveis feitos em dois mil e dezenove que não 60 

foram atendidos. A servidora Izabel, que trabalha com a gestão patrimonial da 61 

FEUFF, pediu a retirada por e-mail e a resposta do setor do patrimônio foi que não 62 

seria possível fazer a retirada nesse momento. No contexto da discussão dos 63 

concursos para docentes dentro do GT de infraestrutura, o professor levou o 64 

questionamento como essa não retirada poderia impactar a realização de concursos. 65 

A Reitoria criou um projeto com essa demanda da Faculdade de Educação, que é o 66 

projeto de desfazimento legal de bens móveis. A primeira retirada vai ser a da 67 

Faculdade de Educação, nesta sexta-feira, dia vinte e seis, sendo que só serão 68 

retirados materiais que estavam na lista de dois mil e dezenove e não poderão ser 69 

incluídos novos materiais. 2º Informe: Situação financeira da UFF. O professor 70 

Fernando disse que teve uma reunião com o Reitor, que fez uma apresentação 71 

sobre a situação financeira da UFF. O professor disse que em dois mil e dezenove 72 

tiveram uma série de revisões de contratos reduzindo assim o custo UFF. Com isso, 73 

se os gastos fossem mantidos entre dois mil e dezenove e dois mil e vinte, a dívida 74 

projetada da UFF seria cento e trinta e cinco milhões. Com estas medidas, os gastos 75 
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da UFF têm caído significativamente. Existe uma defasagem de capital e estamos 76 

recebendo cada vez menos recurso de capital. O professor afirma que houve uma 77 

queda de recursos totais para a Unidade em comparação ao ano passado. 3º 78 

Informe: LO FEUFF 2021. O professor Fernando disse que tivemos uma série de 79 

reuniões no Fórum de Diretores nas quais foram apresentados os dados que 80 

mostram que os recursos totais para as Unidades reduziram e que, a princípio, 81 

teríamos uma queda em comparação com o ano passado. O professor disse que foi 82 

pedido uma reunião para explicar como foi construída a tabela para distribuição dos 83 

recursos. A tabela que que estava sendo utilizada era uma tabela de dois mil e 84 

dezesseis, mas este ano fizeram uma atualização com os dados do segundo 85 

semestre de dois mil e dezoito e primeiro semestre de dois mil e dezenove. 4º 86 

Informe: Novos serviços prestados pela SOMA. O professor Fernando disse que 87 

agora a SOMA tem recursos próprios para manutenção de aparelhos de ar-88 

condicionado, descupinização, manutenção de bomba d’água, entre outros. O 89 

professor falou sobre a ideia de recuperar o projeto de reestruturação do Auditório 90 

Florestan Fernandes que vai custar quatrocentos mil reais. Como não temos este 91 

valor, o professor entregou o projeto de reestruturação do Auditório para a SAEP, 92 

para saber se com os setenta e sete mil reais que a Faculdade terá direito neste 93 

ano, podemos adiantar parte da reestruturação do Auditório. 5 º Informe: 94 

Comissões e Grupos de Trabalho da FEUFF. Sobre a Comissão de Política 95 

Editorial, o professor Fernando disse que ele, a professora Zuleide da Silveira e o 96 

professor Everardo de Andrade decidiram participar da comissão de política editorial 97 

da FEUFF. O professor disse que mandou um e-mail para a Unidade pedindo o 98 

nome dos representantes de cada revista. O que o professor recebeu como resposta 99 

foi que, além dos três que faziam parte da comissão original, também temos como 100 

representantes das revistas a professora Jéssica Rodrigues, da revista Sede de Ler 101 

e Saber; a professora Margareth Martins, da revista de Pedagogia Social da UFF; o 102 

professor José Luiz Antunes, da  revista Trabalho  Necessário; o professor 103 

Reginaldo Costa, da revista Enfil; a professora Alice Yamasaki, da revista Querubim; 104 

a professora Rejany Dominick, da revista Aleph; sendo que a revista Movimento está 105 

sem editor chefe pois a Professora Zuleide declinou da função. Mas, até que seja 106 

indicado um representante, a professora Zuleide participará da comissão. Será feita 107 

uma DTS e, possivelmente, o professor Fernando fará uma reunião semana que 108 

vem. Além disso, temos o estudo do Grupo de Trabalho do PDI 2018-2022 da UFF. 109 

O professor falou que já se reuniu uma vez com a professora Rejany e com o 110 

professor José Artur e vão fazer uma próxima reunião, e afirmou que o grupo de 111 

trabalho já está atuando. 6º Informe: Ciclo de Debates sobre a BNC-Formação. O 112 

professor Fernando disse que começam a surgir pressões, tanto do Colegiado de 113 

Licenciaturas quanto da PROGRAD, sobre a discussão sobre BNC-Formação. Por 114 

conta disso, a professora Mariana Villela trouxe essa informação da Divisão de 115 

Prática Discente e as professoras Walcéa Alves e Lisete Jahen, coordenadoras do 116 

Curso de Pedagogia, já estavam falando das mudanças eminentes na Pedagogia. 117 

Sendo assim, nós criamos um ciclo de debates sobre BNC-Formação e já tivemos a 118 
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primeira atividade no dia dezessete de março. O professor disse que, amanhã, 119 

teremos uma roda de conversa em parte da BNC-Formação dos currículos dos 120 

cursos de licenciatura da UFF. A Professora Luciana Freitas e a professora Jéssica 121 

Rodrigues iam apresentar um estudo que a Divisão de Prática Discente fez. E essa 122 

será uma atividade roda de conversa interna que seria intercalada com uma 123 

atividade aberta. Já está marcado uma próxima conversa com a FEUFF com a 124 

professora Adriana Mohr da Universidade Federal de Santa Catarina e as duas 125 

doutorandas dela para falar sobre BNC-Formação e debates e razões para 126 

insurgências coletivas. E para fechar esse ciclo, um encontro com a comunidade 127 

acadêmica, com os três segmentos técnico-administrativos, professores e alunos 128 

para pensar quais serão nossas discussões e encaminhamentos na UFF que devem 129 

se intensificar. O professor queria fazer uma consulta se deveríamos manter a roda 130 

de conversa amanhã ou se cancelávamos por conta da mobilização marcada para 131 

amanhã. A professora Rejany disse que ela, a professora Gelta Xavier e o Professor 132 

Jairo Selles estavam, ontem, na Assembleia da ADUFF. A proposta de paralisação 133 

foi apresentada ontem para parar na quarta-feira. Ela disse que ficou claro, na fala 134 

da Sônia, que é representante nacional da ANDES que todas as mobilizações 135 

contrárias ao atual governo, à expansão da Covid-19, à reforma administrativa e a 136 

favor da quarentena e do pagamento do apoio emergencial, devem ser incluídas. O 137 

professor Jairo, pressente nesta reunião, acha que devemos fazer uma reflexão 138 

sobre o grave momento que estamos passando e sobre o número de mortos devido 139 

à Covid-19, o professor concorda com a paralisação. O professor Jairo acha que 140 

houve um erro grande e estratégico do governo. Ele acha que deve manter atividade 141 

da roda de conversa. A professora Mariana Vilella acha que a discussão da BNC-142 

Formação, que está marcada para amanhã, não tem problema de ser adiada, 143 

podendo ser feita ao longo do semestre. Ela disse que esse pedido da normativa da 144 

BNC-Formação está nos atropelando no meio de muitas incertezas pela qual 145 

estamos passando. A professora Marta Nidia acha interessante que a BNC-146 

Formação fique como atividade de manifestação, mas também entende que ela 147 

possa acontecer ao longo do semestre. O professor Fernando disse que vai ligar 148 

para a professora Jéssica e a professora Luciana e deixar que elas tomem uma 149 

decisão sobre a manutenção ou não da atividade da BNC-Formação. A professora 150 

Rejany defende que deveríamos manter a atividade da BNC-Formação. O professor 151 

Jairo concorda com a professora Rejany, pois a formação dos professores é 152 

fundamental para o futuro do país. Pauta da reunião: 1) Aprovação da ata 462ª da 153 

reunião ordinária do Colegiado de Unidade. A ata foi aprovada por todos os 154 

professores presentes. 2) Representação da FEUFF no Colegiado das 155 

Licenciaturas. O professor Fernando disse que atualmente quem estava como 156 

nossa representante titular é a professora Maura Chinelli e, como suplente, a 157 

professora Luciana Freitas. As duas professoras enviaram um e-mail para o 158 

professor Fernando sugerindo a troca, a professora Luciana Freitas se tornaria a 159 

titular e a Maura poderia ficar na suplência, a menos que alguém quisesse assumir a 160 

suplência. A professora Jaqueline se propôs a assumir a suplência num futuro 161 
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próximo. A professora Rejany propôs levar para a reunião dos dois departamentos 162 

essa discussão de representantes do Colegiado de Licenciatura. O professor 163 

Fernando concordou em levar a discussão para os departamentos no final dos 164 

mandatos das representantes atuais. 3) Representação Docente nos Conselhos 165 

Superiores. O professor Fernando disse que foram aprovadas as chapas para 166 

eleição de representantes docentes nos Conselhos Superiores. A nossa 167 

circunscrição é a única que tem duas chapas e as duas chapas têm representantes 168 

da Faculdade de Educação. O professor já tinha colocado, no passado, quando 169 

surgiu a temática, que, se ia ter ou não uma chapa, não era uma decisão do 170 

Colegiado e sim uma decisão dos grupos que quisessem participar, e que se nós 171 

tivéssemos mais de duas chapas com representantes da Faculdade, a ideia seria 172 

chamar um debate. O professor está esperando saber se o nosso calendário vai ser 173 

mantido, e se o feriado de dez dias tiver validade e suspender as atividades da 174 

Faculdade isso vai impactar a eleição. Isso vai gerar um problema porque as 175 

representantes têm uma data até trinta e um de março e o feriado vai atravessar 176 

esse período todo. A tendência é que o feriado não atrapalhe até com base no 177 

decreto de Niterói que diz que as atividades on-line poderiam continuar. Se o 178 

calendário for aprovado hoje, o professor Fernando disse que vai enviar um pedido 179 

para os representantes da Faculdade das duas chapas para que eles enviem para o 180 

professor os programas das chapas. O professor disse que iria pensar numa data 181 

para iniciar um debate que será sediado na Faculdade. A professora Rejany enfatiza 182 

a necessidade de explicitar para os professores novos o que significa estes 183 

Conselhos. O professor Fernando disse que vai chamar para o debate as chapas 184 

inteiras. A professora Rejany pergunta se não teria que ser chamado os Diretores 185 

das várias Faculdades da Circunscrição. A professora Ângela acha muito importante 186 

que a Faculdade de Educação traga esse debate, e traga a chapa completa para 187 

trocar ideias publicizando assim a nossa visão. O professor Fernando disse que a 188 

ideia é que a Faculdade de Educação seja uma força de democratização pois se não 189 

existe prática de debate, nós podemos criar esta prática. O professor disse que 190 

entrará em contato, como Direção, com a comissão e comunicará que estamos 191 

pensando em fazer um debate. A ideia é ouvir as duas chapas completas e não só 192 

os representantes da Faculdade de Educação que estão nas chapas, vamos chamar 193 

um debate interpelando a comissão eleitoral da eleição. 4) Aprovação de uma Nota 194 

da professora Dagmar de Mello e Silva. O professor achou que a professora 195 

Dagmar iria estar presente na reunião para apresentar a nota. A professora Rejany 196 

disse que não participou da elaboração da nota, mas disse que a questão é que a 197 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro abriu um edital contratando 198 

estagiário de qualquer curso superior, por cento e cinquenta reais, para trabalhar 199 

como professor de apoio a crianças especiais. Ela afirmou que a nota da Dagmar é 200 

de repúdio a esta prática. A professora Rejany disse que está participando dessa 201 

ação da Dagmar no sentido de divulgar para os vários municípios e demandar que 202 

sejam concursadas as pessoas que são professores de apoio, e que sejam 203 

profissionais da educação. O professor Fernando propõe encaminhar por e-mail a 204 
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nota para membros do colegiado lerem com calma, todos concordaram. A 205 

professora Marta Nidia disse que já assinou a nota de repúdio e que a solicitação da 206 

Dagmar seria para que o colegiado assinasse e a Faculdade de Educação 207 

endossasse. 5) Adiamento do concurso de professor efetivo SSE. O professor 208 

Fernando disse que a professora Ângela, como presidente de uma das bancas dos 209 

concursos, mandou um e-mail para as chefias e a Direção perguntando sobre o que 210 

a Faculdade ia fazer em relação aos concursos que acontecem em breve. A UFF 211 

criou um GT para criar uma normativa interna da UFF, e chamou uma reunião com 212 

os Diretores para conversar sobre os concursos. O professor argumentou que a 213 

decisão de adiar ou não os concursos deveria ser feita nos departamentos porque a 214 

Direção não tem acesso às informações dos concursos. O professor Fernando diz 215 

ter proposto por e-mail uma reunião departamental. A professora Ângela e a 216 

professora Jaqueline disseram que a ideia não seria só discutir no departamento, 217 

mas que o professor Fernando defendesse na reunião com a Reitoria o adiamento 218 

dos concursos. O professor Fernando disse que amanhã vai acontecer uma reunião 219 

entre os Diretores e o Reitor e levará essa demanda. A professora Elaine disse que 220 

gostaria de trazer para reunião duas questões, a primeira questão é que vamos 221 

precisar de um apoio muito forte da Reitoria talvez até no momento anterior da 222 

realização do concurso na CPD pois é um concurso que dá margem a recursos. A 223 

banca tem que submeter um cronograma dos concursos aos candidatos, como 224 

vamos realizar um cronograma de concurso com cento e dez candidatos. Todas as 225 

etapas do edital têm que ser revistas e orientadas pela CPD, se não corremos o 226 

risco de ter muitos problemas com esses concursos. E a outra questão é que existe 227 

uma remuneração dos docentes que participam de banca de concursos, em geral os 228 

concursos duram uma semana e vem depois no contracheque. As presidências das 229 

bancas estão com a incumbência de submeter as listas dos candidatos às bancas e 230 

com prazo para isso. No fim da semana, a professora Angela vai ter que submeter 231 

às bancas cento e dez nomes, corremos o risco de ter uma debandada geral dessa 232 

banca. Com cento e dez candidatos teremos que disponibilizar pelo menos umas 233 

três semanas de trabalho. Ela acha que estes concursos vão ser monitorados por 234 

uma espécie de plantão, e pensa que estas são demandas para serem levadas para 235 

o Fórum de Diretores. Professor José Artur acha que devemos ver a possibilidade 236 

de adiamento, ele acha que essa decisão deveria ser tomada em conjunto com a 237 

UFF. O professor é a favor do adiamento do concurso mais com base na questão da 238 

ampliação da vacinação. A professora Angela acha que os problemas levantados 239 

pela professora Elaine são pertinentes. E que não tem como não adiar este 240 

concurso. A professora Fernanda disse que concorda com a professora Angela, e 241 

disse que não temos como garantir a segurança necessária em relação a 242 

contaminação do Covid e só isso é um motivo de adiamento. O professor José Artur 243 

menciona a possibilidade de adiar o concurso quando chegar mais perto da data de 244 

realização dele se não tiver condições favoráveis. O professor Fernando disse que já 245 

tem um concurso agendado para técnico-administrativos que vai acontecer inclusive 246 

na nossa Unidade. O professor Fernando disse que participou de uma Reunião do 247 
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GT de concurso com a Reitoria e que participaram também especialista em 248 

epidemiologia e que foi criado um protocolo para realização de concursos. A UFF 249 

está garantindo a infraestrutura, os epidemiologistas disseram que tem como ser 250 

realizado o concurso se for seguido determinado protocolo. O professor disse que 251 

não está afirmando que não poderemos defender o adiamento do concurso, mas 252 

que já existe uma discussão para viabilização de concurso dentro da reunião do GT 253 

da Reitoria, tanto que a UFF vai realizar um concurso para técnico-administrativos 254 

em breve. Apesar de tudo isso o Professor disse que vai defender o adiamento 255 

perante a Reitoria. O professor Fernando pergunta se temos ingerência para adiar o 256 

concurso. O professor José Artur disse que não e disse que se sairmos do edital 257 

podemos perder a vaga. A professora Angela disse que o edital tem um prazo de 258 

trezentos e sessenta e cinco dias e que o edital é de dezembro de dois mil e vinte, 259 

sendo assim temos um prazo até dezembro de dois mil e vinte um para realizar as 260 

atividades. Temos que ter em mente que estamos numa situação excepcional de 261 

pandemia. O professor Fernando disse que já entendeu que todos concordam com o 262 

adiamento e que a questão seria saber quais as consequências que poderiam advir 263 

com esse adiamento. Não havendo nada mais a tratar, o Prof. Fernando encerrou a 264 

reunião às dezesseis horas e vinte e nove minutos e eu, Silvia Mayrink Mitrano, 265 

lavrei a presente ata que segue assinada pelo presidente do Colegiado de Unidade, 266 

por mim e pelos membros presentes. 267 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. Ata da 462ª reunião ordinária. 
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