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Ata da 467ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte um, às quatorze 1 

horas e dez minutos, teve início a quadringentésima sexagésima sétima Reunião 2 

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 

Amélia Cristina Alves Bezerra, Nívea Maria da Silva Andrade, Mariana Lima Villela, 6 

Mariana Paladino, José Artur Barroso Fernandes, Walcéa Barreto Alves, Denise 7 

Brasil Alvarenga Aguiar, David Gonçalves Soares (titulares), Dinah Vasconcellos 8 

Terra, Elaine Monteiro, Reginaldo Scheuermann Costa, Marta Nidia Varella Gomes 9 

Maia, Rejany dos Santos Dominick e Fernanda Ferreira Montes (suplentes); e dos 10 

membros técnico-administrativos Nathalia Gonçalves Gomes e Mariana Linhares 11 

Pereira Resende (titulares). As Professoras Angela Rabello Maciel de Barros 12 

Tamberlini e Jaqueline Pereira Ventura justificaram a sua ausência. Pauta da 13 

Reunião: Informes: 1) Diálogo com a PROGRAD e a chefia da DPD; 14 

2) Ato de Lançamento do "Manifesto sobre a BNC-Formação na UFF"; e 3) 15 

Comissão FEUFF na Pandemia. Pauta: 1) Ata da 466ª reunião ordinária; 2) Revista 16 

Movimento; 3) Parceria com o Centro de Teatro do Oprimido; 4) Rede de proteção 17 

contra pombos; 5) Contratar uma conta de zoom para a FEUFF; e 6) 18 

Encaminhamentos do 5º Encontro da Comunidade FEUFF (Ciclo de Conversas 19 

sobre a Reforma do Ensino Médio). O Prof. Fernando cumprimentou os presentes 20 

e deu início aos informes. 3º informe: Comissão FEUFF na Pandemia. O Prof. 21 

Fernando lembrou que o Colegiado de Unidade havia deliberado por iniciar um 22 

levantamento sobre as condições em que a FEUFF se encontra, a fim de balizar os 23 

trabalhos futuros de adequação da Unidade a um possível plano de retorno 24 

presencial criado pela Reitoria e aprovado pelo CUV. Para tal, seria organizada 25 

uma comissão com integrantes dos dois Departamentos. A plenária do SFP indicou 26 

os docentes Vinícius Cabral, Marilia Arreguy, Regis Arguelles, Fernanda Montes, 27 

Lygia Segala, e Dagmar Mello. A plenária do SSE esteve com a pauta da última 28 

reunião muito extensa e não pôde analisar a questão, mas enviará os nomes de 29 

seus representantes indicados na plenária de setembro, para dar início aos 30 

trabalhos. 2º informe: Ato de Lançamento do "Manifesto sobre a BNC-31 

Formação na UFF". O Prof. Fernando disse que enviou o Manifesto por e-mail 32 

para os coordenadores dos Cursos de Licenciatura da UFF e o resultado foi 33 



bastante positivo com a adesão de quinze, de um total de trinta e três Cursos. A 34 

comissão responsável pela organização do lançamento, composta pelos servidores 35 

Jairo Selles, Marta Maia, Fernando Penna, Nathalia Gomes e Zoia Prestes, 36 

marcará uma reunião junto aos representantes das coordenações para fechar a 37 

programação, cuja ideia inicial é de que aconteça no dia quatorze de setembro, 38 

com a apresentação de um vídeo curto de cada coordenação, uma fala do DCE e 39 

um debate com o Prof. Gaudêncio Frigotto. 1º informe: Diálogo com a PROGRAD 40 

e a chefia da DPD. O Prof. Fernando disse que se reuniu com a Pró-Reitora de 41 

Graduação Alexandra Silva, a convite da PROGRAD, quando, entre outros 42 

assuntos, tratou do desrespeito ocorrido recentemente à indicação feita pela 43 

Faculdade de Educação para a chefia da DPD, como de costume era feito. Desta 44 

conversa, ficou pactuado que, de agora em diante, haverá diálogo entre a FEUFF e 45 

a PROGRAD na troca da chefia da DPD e foi afirmada a anuência da FEUFF em 46 

relação à designação da Prof.ª Lisete Jaehn para a função, reconhecendo a sua 47 

competência na área. O Prof. Fernando conversou, então, com a Prof.ª Lisete, 48 

após a reunião com a PROGRAD, e, juntos, levantaram três encaminhamentos a 49 

partir de agora: 1) O nome indicado para a chefia da DPD será escolhido no 50 

Colegiado de Unidade; 2) A chefia da DPD manterá diálogo contínuo com o 51 

Colegiado de Unidade; e 3) A criação de um fórum com as outras Licenciaturas 52 

para discussão das questões da DPD. Com a palavra, a Prof.ª Lisete falou que, 53 

apesar das circunstâncias, considera que foi um avanço a Faculdade de Educação 54 

ocupar o espaço da DPD, uma vez que este não é regulamentar, mas fruto da 55 

relação que se constrói com a PROGRAD. A Professora afirmou o seu 56 

compromisso com o andamento administrativo dos programas da DPD, com o 57 

acompanhamento da política nacional de formação de professores, com a não 58 

adesão ao Edital Nº 35/2021 da Secretaria de Educação Básica do MEC, e com a 59 

aproximação das demais Licenciaturas com o Curso de Pedagogia numa união de 60 

forças interna para dar sequência à construção de uma política institucional de 61 

formação de professores na UFF que não seja apenas regimentar, mas que tenha 62 

materialidade. 4º informe: Invasão virtual a evento acadêmico. A Prof.ª Célia 63 

Letícia Gouvea Collet, presente na reunião, pediu a oportunidade para registrar a 64 

invasão virtual de pessoas alheias à Palestra “Bordado e Negritude” promovida por 65 

seu projeto de extensão, no dia de ontem, com músicas e gritarias. Os 66 

organizadores criaram outro link de videoconferência, porém não foi possível fazer 67 

a sua ampla divulgação e, por isso, somente as pessoas mais próximas voltaram 68 

ao evento. A Professora sugeriu que fossem pensadas, futuramente, formas de 69 

evitar essas invasões, pois elas limitam o alcance dos eventos a um público mais 70 

restrito. O Prof. Fernando disse que as invasões já aconteceram outras vezes e 71 

que a Faculdade tem pensado em formas de garantir a segurança. Ele disse que 72 

entrará em contato com a Prof.ª Célia em outra oportunidade para tratar do 73 

assunto. 1º ponto da pauta: Ata da 466ª reunião ordinária. O Prof. Fernando 74 

perguntou se alguém teria alguma mudança a sugerir na ata encaminhada por e-75 

mail para prévia leitura. Sem solicitações de alteração, a ata da 466ª reunião 76 

ordinária do Colegiado de Unidade foi aprovada por unanimidade. 2º ponto da 77 



pauta: Revista Movimento. O Prof. Fernando informou que o Colegiado do 78 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE fez uma deliberação a 79 

respeito da Revista Movimento que traz responsabilidades à Faculdade de 80 

Educação, por isso, ele submete o assunto ao Colegiado de Unidade. Com a 81 

palavra, a Coordenadora do PPGE, Prof.ª Dinah Terra, explicou que as 82 

coordenadoras vêm discutindo a destinação dos recursos financeiros do Programa 83 

com o seu Colegiado desde que assumiram a função e que uma das demandas 84 

colocadas foi o pagamento do DOI de revistas da FEUFF. Uma ampla discussão foi 85 

feita no Colegiado do Programa com o intuito de pensar as diretrizes que definem 86 

quais são as revistas do Programa e a sua responsabilidade para com elas, ao fim 87 

da qual, constituiu-se uma comissão para elaborar uma resolução normativa sobre 88 

o tema. O trabalho desta comissão culminou num parecer, ao contrário da 89 

expectativa de uma resolução, apresentado na reunião deste mês de agosto, que 90 

indicava ao Colegiado que acolhesse como revistas do PPGE a Movimento, a 91 

Aleph e a Trabalho Necessário. Neste formato, o documento não foi aceito pelo 92 

Colegiado e foi decidido que a comissão, reestruturada, voltará à elaboração de 93 

uma resolução e que nenhuma discussão sobre revistas voltará à pauta até a 94 

normatização do tema. A Prof.ª Dinah falou também que a Prof.ª Zuleide Simas da 95 

Silveira, editora chefe da Revista Movimento há quatro anos, vinha solicitando a 96 

sua substituição há alguns meses, até que, em dezembro de dois mil e vinte, 97 

comunicou o seu afastamento definitivo. A esta época, a revista já não contava 98 

com a equipe editorial que aos poucos havia se retirado, sem que houvesse 99 

interessados em assumir a função, aliás, o que perdurou durante as reuniões do 100 

Colegiado do Programa no ano de dois mil e vinte e um, quando o assunto foi 101 

abordado. Desde janeiro deste ano, a coordenação do Programa assumiu a 102 

editoria provisória da Revista Movimento, porém foi impossibilitada de dar 103 

sequência à publicação dos artigos. Diante da situação exposta, o Colegiado do 104 

PPGE, reunido neste mês de agosto, decidiu que a Coordenação levasse à 105 

Faculdade de Educação a proposta de acolhimento da Revista Movimento para a 106 

retomada de suas atividades. O Prof. Fernando falou que, após receber esta 107 

demanda do Colegiado do PPGE, a direção levou o assunto à Comissão de 108 

Política Editorial da FEUFF que discutiu amplamente a questão, porém não chegou 109 

a um encaminhamento consensual. O Professor abriu a oportunidade para 110 

participação dos presentes, os quais fizeram inúmeras falas a partir de 111 

ponderações sobre a história da Revista Movimento dentro da FEUFF e do PPGE, 112 

sobre o papel fundamental de divulgação científica da Faculdade de Educação, 113 

sobre os problemas que afetam os professores da Pós-Graduação que os 114 

impedem de assumir a editoria da Revista e que se estendem a todos os docentes 115 

da FEUFF de um modo geral, a respeito da complexidade do processo de 116 

editoração de revistas eletrônicas e da valorização que fazem jus os diversos 117 

profissionais dentro da Faculdade de Educação que trabalham com as demais 118 

revistas na defesa das políticas públicas educacionais. Ainda foi explicado que, 119 

para a FEUFF se responsabilizar pelos custos do DOI das seis revistas hoje 120 

existentes na casa, seria um processo burocrático complicado para os editores e 121 



custoso para a Unidade (em torno de dez mil reais) ao que a Comissão de Política 122 

Editorial se posicionou contrária, haja vista que esse pagamento é facilitado à Pós-123 

Graduação por sua vinculação com a PROPPI. Alguns presentes defenderam a 124 

possibilidade da política de ingresso de professores no PPGE valorizar a atuação 125 

docente na editoração das revistas, para fomentar voluntários para o trabalho. 126 

Outros ponderaram que a discussão não pode ser reduzida ao acolhimento da 127 

Revista Movimento pela Faculdade de Educação, mas deve se estender às 128 

condições gerais de trabalho, sejam financeiras, de espaço e de mão de obra 129 

qualificada que a Unidade terá que assumir, que na verdade já são demandas das 130 

demais revistas da FEUFF há algum tempo. Assim sendo, o Colegiado de Unidade 131 

entendeu que o debate precisa ser ampliado ao coletivo, por se tratar da política 132 

editorial e de divulgação científica da Unidade. Finalizando este ponto de pauta, o 133 

Colegiado de Unidade decidiu: 1) Não acolher a Revista Movimento como da 134 

Faculdade de Educação antes de ouvir o coletivo docente em reunião 135 

interdepartamental, a ser agendada em breve, a respeito das responsabilidades 136 

que essa ação trará para a Unidade e que, consequentemente, tangenciará as 137 

demais revistas da FEUFF. 2) Solicitar à Coordenação do PPGE, por meio da 138 

Prof.ª Dinah, presente nesta reunião, a discussão do pagamento do DOI das 139 

revistas da FEUFF no Colegiado de Curso, haja vista que o Programa se torna a 140 

única instância viável para o cumprimento desta demanda até o momento. 3º 141 

ponto da pauta: Parceria com o Centro de Teatro do Oprimido. O Professor 142 

Fernando falou que a carta de apresentação da proposta de parceria com o Centro 143 

de Teatro do Oprimido foi encaminhada por e-mail para leitura e conhecimento de 144 

todos e explicou que a parceria não acarreta custos financeiros para a FEUFF. Em 145 

acordo, reconhecendo a relevância da sua atuação, os membros presentes 146 

aprovaram a parceria da Faculdade de Educação com o Centro de Teatro do 147 

Oprimido. 4º ponto da pauta: Rede de proteção contra pombos. O Prof. 148 

Fernando explicou que dos setenta mil reais de custeio recebidos pela Faculdade 149 

de Educação neste ano, dez mil reais foram destinados para o sistema eletrônico 150 

de monitoramento do prédio. Neste momento, a FEUFF está com a oportunidade 151 

de contratar um serviço de colocação de tela de proteção contra pombos nas duas 152 

fachadas do prédio, a partir de uma licitação feita pela UFF, cujo valor estimado é 153 

de cinquenta e dois mil reais. O Professor solicitou a anuência do Colegiado de 154 

Unidade para a execução do serviço, afirmando a sua importância para prevenção 155 

de doenças causadas por piolhos de pombo, o que efetivamente já afetou alguns 156 

trabalhadores da casa. Além disso, neste ano, por conta do trabalho remoto, a 157 

Unidade não precisará adquirir materiais de expediente, o que libera recursos para 158 

a colocação das telas. O Colegiado aprovou a contratação do serviço, com a 159 

indicação de que se consulte alguma Unidade que já executou o serviço sobre a 160 

sua eficácia. 5º ponto da pauta: Contratar uma conta de zoom para a FEUFF. 161 

Devido à hora avançada, o Prof. Fernando deixou este ponto para ser tratado em 162 

outro momento, pois demandará algumas reflexões. 6º ponto da pauta: 163 

Encaminhamentos do 5º Encontro da Comunidade FEUFF (Ciclo de 164 

Conversas sobre a Reforma do Ensino Médio). O Prof. Fernando disse que a 165 



Faculdade concluiu o Ciclo de Conversas sobre a Reforma do Ensino Médio e, 166 

diante da relevância do assunto, houve um encaminhamento para que a comissão 167 

organizadora deste evento se transformasse em um GT permanente de discussão 168 

sobre a Reforma do Ensino Médio. O Colegiado de Unidade aprovou a conversão 169 

da comissão em GT permanente. Não havendo nada mais para tratar, o Prof. 170 

Fernando encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e três minutos. Eu, 171 

Heloísa Huguenin de Souza de Jesus lavrei a presente ata que segue assinada 172 

pelo presidente do Colegiado de Unidade, por mim e pelos membros presentes. 173 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. Ata da 466ª reunião ordinária do Colegiado de Unidade;  

2. Encaminhamento da proposta de acolhimento da Revista Movimento pela 

Faculdade de Educação para avaliação da plenária interdepartamental e 

encaminhamento do pagamento do DOI das revistas para análise do 

Colegiado do PPGE; 

3. Parceria com o Centro de Teatro do Oprimido; 

4. Colocação de tela de proteção contra pombos nas fachadas do prédio; 

5. Conversão da comissão de organização do Ciclo de Conversas sobre a 

Reforma do Ensino Médio em GT permanente de discussão sobre o tema.  
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