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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia de 17 de agosto de
2021.
No dia dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em plataforma
virtual, reuniram-se os membros docentes do Colegiado do Curso de Pedagogia: Walcéa
Alves (Coordenadora), Lisete Jaehn (Vice-coordenadora), José Artur Fernandes (titular -
chefe do SSE), Flávia Soares (suplente - subchefe do SSE), José Antonio Sepúlveda
(titular), Márcia Maria e Silva (titular), Marta Maia (titular), Nazareth Salutto (titular),
Reginaldo  Costa  (titular),  Renata  Ramos  (titular),  Viviane  Merlim  (suplente);  os
professores  Fernanda  Montes  (chefe  do  SFP),  Denizart  Fortuna  e  Érika  Frazão;  os
discentes  Gleyce  Lima  Silveira,  Jocelis  Amaral  Gabriel,  Leila  Alvarenga,  Mônica
Conceição  da  Silva,  Patrícia  Marques  e  Sannara  Sousa;  e  o  técnico  em  assuntos
educacionais Regis Telis. 1. Informes. A professora Walcéa Alves abriu a reunião dando
boas-vindas aos presentes.  Prorrogação do prazo de implementação da Resolução
2/2019 do CNE/CP. A professora Walcéa Alves informou que houve a prorrogação de
um  ano  da  implementação  da  Resolução  02/2019  do  CNE/CP.  Com  a  palavra,  a
professora  Lisete  Jaehn  enfatizou  que  o  adiamento,  para  o  movimento  nacional  de
resistência, não se tratou uma vitória plena, portanto a mobilização continua, seja nos
fóruns estaduais ou a nível nacional, visando a uma ampliação do debate. A professora
Lisete Jaehn destacou que não houve uma prorrogação de dois anos do prazo, como
havia sido pleiteado pelo movimento e como havia ocorrido em outras resoluções, e que
é fundamental uma mobilização crescente para pleitear a revogação da Resolução. O
professor José Antonio Sepúlveda salientou a importância de recuperar, divulgar e levar
às demais licenciaturas a carta-manifesto da FEUFF em resistência à BNC-Formação. A
professora Lisete Jaehn concordou e disse que esse caminho já está sendo realizado
pelos  colegas  da  Faculdade  e  que  é  importante  buscar  apoio  e  ampliar  o  debate
juntamente com os demais cursos de licenciaturas da UFF. Mobilização estudantil no
curso de Pedagogia. A professora Walcéa Alves salientou a importância da mobilização
estudantil no curso para tratar dos aspectos da Resolução 2/2019 junto aos estudantes. A
professora  informou  ainda  que  foi  realizada  reunião  com  três  estudantes  que  se
dispuseram a colaborar nesse sentido, a saber: Rafaela Estrela, Débora Santos e Jorge
Luiz Amaral, contando também com a presença da professora Marta Maia. Estratégias
de mobilização estão sendo pensadas em conjunto e novas adesões são bem-vindas. A
professora Marta Maia destacou que a ideia é que os alunos possam dar prosseguimento
ao debate de forma autônoma, contando, logicamente, com o suporte docente no que for
necessário.  II Jornada de Monografia. A professora Márcia Maria e Silva informou
que está tudo preparado para a  II Jornada de Monografia. Convidou os presentes para
participarem da  semana e  também para  integrarem a  Rede Monografia,  dando uma
breve  explanação  da  constituição  e  objetivos  do  grupo.  A Rede  é  constituída  por
docentes, discentes e técnicos e trata de várias questões relacionadas ao componente
curricular monografia, sendo responsável também pela organização da própria Jornada.
Ciclo de avaliação das políticas de currículo e avaliação da Rede Municipal  de
Educação de Niterói -  Encontro com professores na Rede Municipal de Educação
de Niterói.  A professora Marta Maia convidou os presentes para o Ciclo de avaliação
das políticas de currículo e avaliação da Rede Municipal de Educação de Niterói, com



programação de quatro encontros para o mês de setembro, sempre às quartas-feiras, às
16  horas.  O  primeiro  encontro  tem  presença  confirmada  do  professor  Luiz  Carlos
Freitas, da Unicamp. A professora Marta Maia convidou os presentes também para a
participação na comissão organizadora e informou que uma divulgação mais detalhada
na  FEUFF  será  feita  antes  do  início  do  evento.  2. Ata  da  reunião  ordinária  do
Colegiado de Curso de 20 de julho de 2021. Aprovada. 3. Resolução de Comissão de
Revalidação  de  Diploma. Após  uma  nova  leitura  conjunta  e  ampla  discussão,
aprovada.  4. Composição  da  Comissão  de  Revalidação  de  Diploma.  Aprovada  a
comissão  composta  pelos  professores  Walcéa  Alves,  Marta  Maia,  Luciana  Gageiro,
Renata  Ramos,  Richard  Fonseca  e  Zoia  Prestes.  5. Resolução  de  Monografia.
Apresentação de minuta de Resolução pela professora Márcia Maria e Silva. Após a
continuação da leitura conjunta com os membros do Colegiado, a partir da qual foram
feitas  observações  e  apontamentos  a  cada  artigo  diretamente  no  texto,  a  professora
Márcia Maria e Silva informou que fará uma revisão com as contribuições propostas e
enviará a minuta final para a coordenação antes da próxima reunião de colegiado, a fim
de  que  a  redação  possa  ser  socializada  e  apresentada  na  reunião  de  setembro  para
aprovação. A professora Walcéa Alves destacou a importância de se fazer uma DTS
(Designação de Tempo de Serviço) sobre a Rede Monografia, conforme apontado pela
professora  Márcia  Maria  e  Silva.  A  professora  Walcéa  Alves  sugeriu  que  seja
apresentado,  na  próxima  reunião  do  Colegiado,  um  texto  prévio  com  redação  dos
membros da Rede Monografia, em que constem a descrição e critérios da Rede para
compor a DTS. Discussão sobre estratégias para ensino híbrido ou presencial. Pelo
avançado da hora, esse ponto de pauta ficou para ser discutido na próxima reunião do
Colegiado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e foi lavrada a presente
ata pelo técnico em assuntos educacionais Regis Telis.
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