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Ata da Reunião Conjunta do Colegiado de Curso e NDE de 10 de dezembro de 2019. 
No dia dez de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala quinhentos e um
da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, reuniram-se os professores
Erika Leme, Fábio Lennon, Fernando Moreira, José Arthur Fernandes, Lucia Cavalieri, Lisete
Jaehn,  Márcia  Maria  e  Silva,  Maria  Nazareth  Salutto,  Sandra  Maciel,  Silvério  Augusto,
Walcéa Barreto Alves, o diretor Prof. Fernando Penna e a assistente em administração Érica
Guedes. A professora Walcéa Alves iniciou a reunião, com os pontos a seguir: I) Aprovação
da  ata  da reunião  anterior do Colegiado  de  Curso:  os  presentes  aprovaram a  ata  da
Reunião ordinária  do Colegiado de  Curso de  19 de novembro de  2019. II)Informes:  a)
Novos membros do Colegiado de Curso e NDE -  a Profa. Walcéa Alves informou que as
Professoras Renata Ramos e Sandra Maciel ingressaram como membros do Colegiado de
Curso e NDE, respectivamente.  Aproveitou a oportunidade e desejou boas-vindas para as
docentes; b) Semana de Integração Pedagógica alinhada à Jornada das Licenciaturas - a
Coordenadora propôs que fosse construída uma Semana Pedagógica no Curso de Pedagogia,
de 25 a 29 de maio de 2020, de forma complementar à Semana das Licenciaturas que está
agendada para esse período. A Profa.  Márcia Maria  questionou se era  possível inserir  na
proposta a Semana de Apresentação de Monografias. A Profa. Walcéa Alves esclareceu que
poderiam pensar na inclusão, pois a proposta para a Semana ainda não estava fechada; c)
Informes  do  Colegiado  de  Licenciaturas  (BNC-Formação)-  a  Profa.  Walcéa  Alves
informou  que  o  Colegiado  de  Licenciaturas  discutiu  a  Base  Nacional  Comum  para  a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) e que encaminharam
a confecção  de  um documento  por  uma comissão  pra  que  seja  enviado à  PROGRAD e
Reitoria;  acrescentou que ocorrerá discussões no âmbito do NDE da Pedagogia.  A Profa.
Lisete Jaehn sugeriu que a BNC-Formação fosse encaminhada para todos os docentes da
FEUFF. O Prof. Fernando Penna considerou importante a construção de uma instrução da
FEUFF sobre o tema no início do ano de 2020; d) Informes do Fórum de Coordenadores –
a Profa. Walcéa Alves informou que está sendo discutido como a universidade atenderá a
inclusão de dez por cento (10%) da carga horária da formação em extensão de modo que não
haja o aumento da carga horária; esclareceu que houve a construção de uma resolução pela
PROGRAD, entretanto, esta não foi aprovada e que há a necessidade do NDE da Pedagogia
realizar paralelamente um estudo de como implantarão no Curso de Pedagogia; e) Disciplina
Optativa de Língua Portuguesa – “Leitura e Produção de Textos Acadêmicos” – a Profa.
Walcéa Alves informou que a criação da referida disciplina optativa, organizada pela Profa.
Jéssica Rodrigues, foi aprovada ad referendum e também pelo departamento para que seja
ofertada de forma fixa no Curso de Pedagogia. Acrescentou que o Projeto de Tutoria 2020 ,
coordenado  pela  Profa  Jéssica  Rodrigues  e  acerca  da  escrita  acadêmica,  também  foi
renovado; f) Curso de Férias – a Coordenadora Walcéa Alves informou que serão ofertadas
duas disciplinas no Curso de Férias do Curso de Pedagogia: 1.Atividades Culturais II: “O
Lúdico na Educação: jogos de diferentes culturas no contexto da educação inclusiva” a ser
ofertada pelo Prof. Jairo Selles e  “Tópicos especiais em trabalho, educação e produção do
conhecimento”  pelos  Profs.  Julián  Gindin  e  Roberto  Alves;  g)  Vice-Coordenação  de



Estágios – a Profa. Walcéa Alves informou que a Profa. Mariana Vilela  deseja permanecer
na  Coordenação,  entretanto,  até  um  determinado  período  e  que,  portanto,apontou  a
importância  de  uma  transição.  A Coordenadora  do  Curso  esclareceu  que  pensaram  em
designar  um docente  pertencente  ao  grupo de  PPE e  que,  após  consulta,  a  Profa.  Maria
Nazareth Salutto aceitou.  III) Aprovação da Resolução de instituição da Assessoria de
Monografia  –  após  apresentação,  os  presentes  aprovaram  a  resolução  que  institui  a
assessoria e designa a Profa. Marcia Maria por tempo indeterminado tendo em vista que é
uma função de confiança que acompanhará a Coordenação de Curso. IV) Orientação de
Monografia – a Profa. Walcéa Alves esclareceu que não há Resolução no curso que trate a
respeito dos critérios para orientar no Curso de Pedagogia e que tem surgido a necessidade de
definição se é possível a orientação por professores da UFF de outros institutos, professores
substitutos  e  professores  externos  à  UFF.  O  s  membros  discutiram  e  demonstraram  ser
favoráveis a proposta de orientação por professores da UFF e substitutos; apontaram que a
orientação por doutorando é um ponto delicado. Os membros decidiram que o ponto de pauta
será discutido no âmbito do NDE com a assessoria de monografia e que em março ou abril de
2020 será encaminhado para o Colegiado de Curso para debate. A Profa.  Lucia Cavalieri
pontuou que o assunto merece muito debate no próximo semestre, incluindo a possibilidade
de defesa pública a critério do orientador e orientando. A Profa. Márcia Maria esclareceu que
há previsão de encontros/rodas de conversa com os professores e mapeamento dos gêneros
textuais  produzidos  de  forma  preponderante  nos  primeiros  semestres.  V)  Processos  de
transferência interna, externa e  rematrícula – a Profa. Walcéa Alves informou que foram
recebidos  10  processos  ao  total  e  que  a  Coordenação  aprovou  05  rematrículas,  02
transferências  interinstitucionais  e  02  reingressos  mediante  colocaçao  por  coeficiente  de
rendimento; VI ) Solicitação de quebra de pré-requisito em PPP do estudante Lennon de
Souza  Vasconcelos  –  a  Profa.  Lisete  Jaehn  realizou  a  leitura  da  solicitação  formal
encaminhada pelo estudante Lennon Vasconcelos no qual ele pleiteava o aproveitamento da
sua participação nas atividades pedagógicas realizadas em janeiro e fevereiro de 2019 como
PPPV e PPPVI,  bem como a autorização para  cursar  em 2020.1 as  PPPs VII  e  VIII.  O
Colegiado  de  Curso  discutiu  e  indeferiu  a  solicitação  encaminhada  pelo  estudante,
considerando que o aproveitamento da sua participação nessas atividades foi discutido em
reuniões anteriores em que fora deliberado o aproveitamento como 180 horas de atividades
complementares. O Colegiado de Curso aprovou o curso concomitante de PPPV e PPPVI em
2020.1 e, em 2020.2, das PPPs VII e VIII na condição de provável formando.  Nada mais
havendo  a  tratar,  encerrou-se  a  reunião  e  foi  lavrada  a  presente  ata  pela  assistente  em
administração Érica Guedes.
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