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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 16 de julho de 2019
No dia dezesseis de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala quinhentos e um da
Faculdade  de  Educação  da  Universidade  Federal  Fluminense,  reuniram-se  os  membros  do
Colegiado, Dagmar de Mello (suplente), Profa. Fernanda Montes (suplente), Julian Gindin (titular),
Márcia Maria e Silva (titular), Prof. Reginaldo Costa (titular), Prof. Silvério Augusto Souza (titular)
e Lisete Jaehn (vice-presidente); assim como a convidada Profa. Rejany Dominick e os funcionários
da Coordenação, Érica Guedes, Renata Amoedo e Régis Telis. A vice-coordenadora Profa. Lisete
Jaehn abriu a reunião esclarecendo que, em virtude das férias oficiais da Profa. Walcéa Barreto,
presidiria  a  reunião  com pauta: I)  Aprovação  da  ata  das  duas  últimas  reuniões  -  Reunião
Extraordinária do Colegiado de 11 de junho de 2019 e da Reunião Ampliada do Colegiado de
18 de junho de 2019 – os presentes aprovaram as atas previamente enviadas.  II) Informes: a )
Arraiá Beneficente – Balbúrdia Julina -  A Profa. Lisete Jaehn informou que o arraiá, organizado
pelo D.A.A.T com a participação de DAs de outros Cursos, contou com o apoio da Coordenação de
Curso e da Direção da FEUFF e objetivou, além da integração, a arrecadação de mantimentos e
verba  para  auxílio  aos  terceirizados;  esclareceu  que  os  professores  contribuíram com caldos  e
bebidas e com um total de 1238 reais em dinheiro para a compra de material. A vice-coordenadora
esclareceu que a Coordenação de Curso ainda não recebeu o balanço do valor auferido na festa, mas
que estão em contato com o D.A.A.T para a obtenção desta informação; b) I Roda de Conversa
sobre Sofrimento Psíquico –  A Profa. Lisete Jaehn relatou que a referida Roda de Conversa foi
realizada pela Profa. Luciana Gageiro e por uma colega de pesquisa da docente; acrescentou que
houve um retorno positivo dos estudantes e das professoras e que, a partir do mês de agosto, a oferta
da Roda de Conversa sobre Sofrimento Psíquico ocorrerá mensalmente com a intenção de apoiar
estudantes em questões de saúde mental e emocional. A Profa. Dagmar Mello acrescentou que a
Profa. Marília Arreguy está com um projeto de extensão voltado para o atendimento emergencial
de  pessoas  em  situação  de  sofrimento  psíquico,  possibilitando  escuta  e  encaminhamento.
III)Transição Curricular – A Profa. Lisete Jaehn informou que a Coordenação de Curso percorreu
as  turmas  para  esclarecimentos  e  distribuição  de  panfletos  explicativos  acerca  da  migração
curricular,  tendo  em  vista  a  possibilidade  de  migração  de  currículo  no  2º  semestre  de  2019;
acrescentou que foi disponibilizado o dia 09 de julho para “plantão de atendimento”, em ambos os
turnos, a fim de dirimir possíveis dúvidas dos estudantes a respeito da referida migração; relatou
que houve a presença de apenas três estudantes no dia do “plantão de atendimento”. IV) Comissão
de Retenção – A vice-coordenadora atualizou o Colegiado de Curso a respeito dos encontros que a
Comissão de Estudo e Análise de Retenção do Fluxo Curricular realizou com o grupo de estudantes
em situação  de  retenção;  iniciou  explanando  que  a  última  reunião  da  comissão  contou  com a
presença de 06 (seis) estudantes e que foi realizada a organização dos planos de estudos com o
estabelecimento de metas e reorganização do trabalho monográfico de alguns estudantes, com a
realocação  de  algumas  orientações  de  monografia;  acrescentou  que  nas  reuniões  os  estudantes
apresentaram a necessidade da ampliação da oferta de disciplinas optativas nos diferentes turnos e
que, no 2º semestre de 2019, o quadro de optativas confeccionado contemplará esta necessidade e
contará, inclusive, com a oferta da disciplina optativa “Tópicos Especiais em Língua Portuguesa:
Conteúdo e Método – Leitura e  Produção de Textos  Acadêmicos” a  ser  ministrada pela  Profa.
Jéssica Rodrigues. A Profa. Márcia Maria parabenizou pelo trabalho que vem sendo realizado e



disse estar contente com o movimento do Curso e da FEUFF; mencionou que há pontos a serem
desdobrados  como as  questões  referentes  à  monografia.  A Profa.  Lisete  Jaehn  ressaltou  que  a
Coordenação de Curso possui como meta para o 2º semestre letivo de 2019 a estruturação de uma
coordenação de monografia que possa se debruçar e ajudar com intervenções neste componente
curricular.  V)  Processos  de  rematrícula,  transferência  interinstitucional  e  reingresso  para
2019/2 – O funcionário Régis Telis informou ao Colegiado de Curso que a Coordenação de Curso
deferiu  ad referendum  05 (cinco)  processos  de reingresso,  02 (dois)  processos  de transferência
interinstitucional e 07 (sete) processos de rematrícula para o próximo semestre letivo (em anexo);
apresentou ao Colegiado o processo de rematrícula de Alessandra Hespanhol de Souza Barros que
perdeu a sua matrícula em seu semestre de ingresso (2018/2) no Curso de Pedagogia. Ainda com a
palavra, Régis Telis esclareceu que, segundo o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, não
é  possível  a  rematrícula  nos  casos  em que a  perda  da  matrícula  tenha  ocorrida  no período de
ingresso do estudante, entretanto, a PROGRAD encaminhou o processo à Coordenação e deixou o
deferimento a critério do Curso. Por unanimidade, o Colegiado foi favorável ao pedido. VI) Risco
de jubilamento da estudante Ana Carolina Mendes Miller – A Profa. Lisete Jaehn informou ao
Colegiado que a Profa. Rejany Dominick solicitou a inclusão deste ponto de pauta, tendo em vista
que a  reprovação por  frequência  da  estudante  em sua  disciplina  incorrerá  no  cancelamento  da
matrícula da estudante Ana Carolina por insuficiência de aproveitamento; relatou que a aluna está
no grupo de estudantes em situação de retenção e tem comparecido aos encontros com a Comissão
de Estudo e Análise de Retenção do Fluxo Curricular; acrescentou que a estudante possui apenas
mais  um semestre  a  cursar  e  que está  com o trabalho monográfico bem encaminhado.  Com a
palavra, a Profa. Rejany Dominick relatou que ao ministrar a disciplina de Magistério pela primeira
vez no turno da noite se deparou com solicitações de saída antecipada e de chegada em horário
posterior ao início da aula; disse que foi acordado em sala de aula que a aula iniciaria às 18h30, com
término às 21h30 e sem horário de intervalo durante a aula; ressaltou que a estudante Ana Carolina
Mendes Miller trabalha na Barra da Tijuca e que, em virtude da necessidade da estudante atrasar
uma hora do início das aulas, a mesma acordou que não faltaria para que não fosse reprovada por
frequência. A Profa. Rejany Dominck informou que a estudante possui nota 6,6 (seis vírgula seis),
entretanto, possui 36% de falta na disciplina; ressaltou que, tendo em vista o perfil do estudante
trabalhador, faz-se necessário a ampliação do número de semanas letivas (como atualmente há no
Curso de Medicina) ou então o cumprimento da carga horária do curso de forma não paternalista;
acrescentou que o posicionamento na FEUFF tem sido contrário à Educação a Distância, entretanto,
há previsão legal para que parte da carga horária do Curso seja cumprida online e esta possibilitaria
o cumprimento da carga horária pelos estudantes trabalhadores e  garantiria a permanência destes
no curso. A Profa. Márcia Maria concordou que o cumprimento das quatro horas no período noturno
tem sido problemática e que esta configuração de horário não tem contribuído,  considerando o
perfil dos estudantes do Curso; acrescentou que os limites entre presencial e virtual têm sido cada
vez  menores  e  os  recursos  a  distância  estão  sendo  cada  vez  mais  utilizados,  portanto,  disse
considerar importante o debate acerca dos 40% da carga horária online previstos na legislação;
pontuou que, se estivesse nessa situação, como a estudante Ana Carolina não possui 50% de falta,
ela não reprovaria a aluna e solicitaria a confecção de um trabalho. A Profa. Lisete Jaehn disse
compreender  a  discussão  a  respeito  do  curso  de  disciplinas  online,  entretanto,  solicitou  que  a
discussão fosse encaminhada para as primeiras reuniões do 2º semestre letivo de 2019. A Profa.
Dagmar  Mello  disse  acreditar  que  algum  retorno  deva  ser  cobrado  da  estudante  para  a  sua
aprovação como, por exemplo, a confecção de um trabalho denso para demonstração do conteúdo e
atendimento ao objetivo a ser alcançado pela disciplina. O Prof. Silvério sugeriu um  novo encontro



presencial entre professora e estudante. O Prof. Reginaldo Costa ponderou que para a criação de
parâmetros  tão amplos,  seria  mais  adequado cursar  online,  relatou que na  situação apresentada
reprovaria  a  estudante.  A Profa.  Lisete  Jaehn  ressaltou  que  a  professora  responsável  possui
autonomia para decidir pela aprovação ou reprovação da estudante e que percebe que, diante do
exposto, não cabe votação, sendo possível que com as contribuições do Colegiado a Profa. Rejany
Dominick decida autonomamente. A Profa. Rejany Dominick alegou que considerava que a questão
deveria  ser  decidida  no  Colegiado  de  Curso,  pois  a   reprovação  ensejaria  no  jubilamento  da
estudante que está sendo acompanha pela Comissão de Retenção e também porque a estudante foi
informada de que a questão seria encaminhada para o Colegiado. Em seguida, entrou em votação se
o Colegiado de Curso auxiliaria a professora na decisão de aprovação/reprovação da estudante na
disciplina ou se essa decisão não ocorreria no âmbito do Colegiado; com 6 (seis) votos favoráveis,
os membros deliberaram que a aprovação/reprovação da estudante seria decidida na Reunião de
Colegiado. Em uma segunda votação, o Colegiado teve 06 (seis) votos pela aprovação da estudante,
1(um) voto pela reprovação e 1 (uma) abstenção, sendo deliberada a aprovação da estudante. A
Profa.  Rejany  Dominick  disse  que  realizaria  contato  com  a  estudante  para  marcar  encontro
presencial para tratar sobre a decisão. A Profa. Lisete Jaehn concluiu informando que os pontos de
pauta acerca de monografia e alocação da carga horária de PPE no sistema ficariam para a próxima
reunião em agosto. A Profa. Márcia Maria sugeriu que seja elaborado pelo grupo uma agenda de
discussão,  incluindo  métodos  avaliativos  e  a  carga  horária  diária  de  4horas  seguidas  no  turno
noturno.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  encerrou-se  a  reunião  e  foi  lavrada  a  presente  ata  pela
funcionária Érica Guedes.
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