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Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia de 13 de outubro de
2021.

No dia treze de outubro de dois mil e vinte e um, às treze horas, em plataforma virtual, reuniram-se
os membros docentes do Colegiado do Curso de Pedagogia: Walcéa Alves (Coordenadora), Lisete
Jaehn (Vice-Coordenadora), Flávia Soares (suplente - subchefe do SSE), Maicon Barbosa
(suplente), Marta Maia (titular), Reginaldo Costa (titular), Renata Ramos (titular), Viviane Merlim
(suplente); os professores Cecília Goulart, Fernanda Montes (chefe do SFP) e Richard Fonseca; os
discentes Heryk Rodrigues, Jorge Luiz da Silva Amaral, Jenniffer Carvalho Araújo, Mari Celia
Rocha, Miriam Maltos, Rafaela Estrela, Wellington do Carmo Azevedo e o técnico em assuntos
educacionais Regis Telis. 1. Pauta única: Subsídios para a Procuradoria Geral da UFF
referente à ação judicial movida pelo estudante Jorge Luiz da Silva Amaral. A Coordenadora
do Curso, professora Walcéa Alves, abriu a reunião, agradecendo a todos pela presença. A
professora Walcéa Alves iniciou informando sobre o processo do estudante Jorge Luiz da Silva
Amaral, o histórico de solicitações enviadas pelo estudante à Coordenação sobre medidas de
antecipação de conclusão de curso. A professora Walcéa Alves informou, ainda, que por solicitação
do estudante em função do seu estado de saúde, atestado por documentação médica, foi elaborado o
plano didático-pedagógico excepcional de estudos (com a previsão da extensão do período letivo
para o estudante) pela Coordenação, em articulação com a Assessoria de Apoio à Coordenação, a
Assessoria de Educação Inclusiva e Acessibilidade e as professoras responsáveis pelas disciplinas
nas quais o estudante estava inscrito no período 2021.1. Fez, ainda, todo um histórico do pleito do
aluno, ressaltando que a solicitação foi debatida e deliberada na reunião extraordinária específica
para tratar do caso no dia 23 de junho de 2021, conforme registrado em ata. Informou ainda sobre a
necessidade de levantamento dos subsídios de defesa frente à ação judicial contra a UFF movida
pelo aluno, bem como sobre a elaboração de um documento com os anexos referentes ao caso.
Destaca-se que o colegiado teve acesso e leu, com antecedência, toda a documentação referente ao
processo: a ação movida pelo estudante Jorge Luiz Silva Amaral, o despacho/decisão da Justiça
Federal, o ofício da Procuradoria Federal solicitando subsídios para defesa, além do e-mail da UFF,
que ratifica o ofício, no sentido de solicitar subsídios para defesa da UFF frente à ação movida pelo
aluno. Também propôs, como possibilidade de amparar os subsídios, além da ata, um documento
constando mais detalhes sobre todo o processo, incluindo seus anexos, o que foi aprovado pelo
colegiado. A professora Walcéa Alves passou, na sequência, à leitura de documento preliminar que
pauta sobre os subsídios, fazendo apontamentos, com abertura a comentários e sugestões. Após
discussão extensa sobre o caso e o teor do documento, foi decidido pela constituição de uma
comissão responsável pela finalização do mesmo a partir dos encaminhamentos feitos. A comissão
será composta pelos professores: Walcéa Alves, Renata Ramos, Flávia Soares, Lisete Jaehn,
Reginaldo Costa, Maicon Barbosa e Viviane Merlim. O documento será finalizado pela comissão e
enviado pela Coordenação à Procuradoria junto à UFF até o dia 15 de outubro de 2021, conforme
prazo estabelecido pela instituição.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. A ata foi lavrada pelo Técnico em assuntos
educacionais Regis Telis, lida e aprovada pelos presentes.
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