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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

Ata da 469ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF 

Aos vinte e seis dias de outubro do ano dois mil e vinte um, às quatorze horas e 1 

oito minutos, teve início a quadringentésima sexagésima nona reunião ordinária do 2 

Colegiado de Unidade da Faculdade de Educação, por videoconferência, devido à 3 

pandemia de COVID-19, dirigida por seu presidente, o Prof. Fernando de Araujo 4 

Penna. Registrou-se a presença dos membros docentes Amélia Cristina Alves 5 

Bezerra, Zoia Ribeiro Prestes, Nívea Maria da Silva Andrade, Mariana Lima Villela, 6 

Mariana Paladino, José Artur Barroso Fernandes, Denise Brasil Alvarenga Aguiar 7 

(titulares), Elaine Monteiro, Reginaldo Scheuermann Costa, Marta Nidia Varella 8 

Gomes Maia, Rejany dos Santos Dominick e Fernanda Ferreira Montes 9 

(suplentes); e dos membros técnico-administrativos Nathalia Gonçalves Gomes e 10 

Mariana Linhares Pereira Resende (titulares). Os Professores David Gonçalves 11 

Soares, Angela Rabello Maciel de Barros Tamberlini, Jaqueline Pereira Ventura, 12 

Walcéa Barreto Alves e Maria Nazareth de Souza Salutto de Mattos justificaram a 13 

sua ausência. Pauta da Reunião: Informe: 1) Comissão "FEUFF na Pandemia" e 14 

Assembleia da FEUFF no dia 09/11. Assuntos a serem deliberados: 1) Ata da 468ª 15 

Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade; 2) Organização das Comissões 16 

Permanentes da FEUFF; 3) Proposta de curso de extensão da FEUFF sobre 17 

gestão e educação democráticas; e 4) Representantes da FEUFF no CMEN. Após 18 

aprovação dos membros presentes, dois pontos foram acrescentados à pauta: 19 

Pagamento de DOI das Revistas e Representação da FEUFF no CMEN na banca 20 

de qualificação de diretores das Escolas Municipais. O Prof. Fernando 21 

cumprimentou os presentes e abriu a oportunidade para informes. 1º Informe: 22 

Conselho Municipal de Educação de Niterói (CMEN). A Prof.ª Marta Nídia 23 

informou que a Secretaria de Educação de Niterói tem ignorado, até a presente 24 

data, a solicitação feita pelo CMEN de enviar aos conselheiros, por escrito, 25 

esclarecimentos a respeito do projeto da Casa de Avaliação e Formação e do edital 26 

de escolha dos diretores das escolas. Um coletivo de pedagogos da Rede enviou 27 

uma carta à secretaria do CMEN pela qual se manifesta contra o edital e solicita a 28 

discussão do tema na sua sessão plenária mensal. Esta sessão, porém, foi adiada, 29 

por questão de agenda do Secretário. A Prof.ª Marta deixa registrada a 30 

constatação da indiferença do Governo Municipal com o Conselho Municipal. 2º 31 

Informe: Audiência pública na Câmara Municipal de Niterói sobre o edital para 32 
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seleção de diretores das Escolas Municipais. O Prof. Fernando disse que ele e 33 

a Prof.ª Viviane Merlin estiveram nesta audiência pública, no dia vinte e um de 34 

outubro, quinta-feira passada, representando a Faculdade de Educação. O Prof. 35 

Fernando precisou se ausentar devido a um compromisso previamente agendado, 36 

cabendo à Prof.ª Viviane a oportunidade de uma fala em nome da FEUFF. Com a 37 

palavra, a Prof.ª Viviane, aqui presente, disse que foi uma boa oportunidade para 38 

reafirmar o posicionamento da FEUFF já publicizado por meio da nota sobre as 39 

atuais políticas de educação da cidade de Niterói e, de certa forma, pressionar a 40 

Secretaria Municipal de Educação. 3º Informe: Instalação de telas de proteção 41 

contra pombos na FEUFF. O Prof. Fernando informou que a empresa 42 

especializada começou a instalar na semana passada, e continua na presente 43 

semana, as telas de proteção contra pombos nas fachadas da frente e de trás do 44 

prédio da Faculdade de Educação, adquiridas com recursos da Livre Ordenação 45 

deste ano. Ele apresentou fotos do prédio com parte do trabalho concluído. 4º 46 

Informe: Comissão FEUFF na Pandemia. O Prof. Fernando disse que a comissão 47 

têm se reunido com frequência para elaborar o plano de contingência com vistas ao 48 

retorno presencial das atividades acadêmicas, que deverá ser submetido ao 49 

Colegiado de Unidade na reunião ordinária de novembro. Ele apresentou fotos e 50 

explicou o trabalho feito pela comissão nestes últimos dias de medição da 51 

capacidade de alunos por salas de aula da FEUFF, considerando o distanciamento 52 

exigido pelas medidas sanitárias. A comissão pretende, a partir de então, discutir 53 

com os Departamentos o módulo das disciplinas ofertadas, a fim de adequá-lo ao 54 

espaço físico disponível. A seguir, deu-se início aos assuntos da pauta da reunião 55 

a serem deliberados. 1º ponto da pauta: Ata da 468ª Reunião Ordinária do 56 

Colegiado de Unidade. O Prof. Fernando perguntou aos presentes se alguém 57 

gostaria de solicitar alguma alteração no texto da ata que havia sido enviada por e-58 

mail para prévia leitura. O Colegiado presente aprovou a ata da 468ª reunião 59 

ordinária, sem modificações. 2º ponto da pauta: Organização das Comissões 60 

Permanentes da FEUFF. O Prof. Fernando disse que nos últimos dois anos a 61 

Faculdade de Educação vem trabalhando com alguns temas de forma muito 62 

proveitosa por meio de comissões e grupos de trabalho, tendo alguns desses 63 

temas se tornado objeto de trabalho permanente. Tratam-se da Comissão 64 

Permanente dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FEUFF, da qual fazem 65 

parte os coordenadores dos Cursos, os servidores técnico-administrativos do setor 66 

e a Direção; da Comissão de Política Editorial da FEUFF, em que representantes 67 

das revistas sediadas na Faculdade de Educação e a Direção têm pensado nas 68 

suas demandas; da Comissão Permanente de Ensino Médio, criada a partir do 69 

Ciclo de Debates sobre a Reforma do Ensino Médio realizado neste ano; e da 70 

Comissão Permanente de Políticas Públicas Educacionais do Município de Niterói, 71 

formada também a partir da realização do Ciclo de Debates sobre Avaliação e Vida 72 

Escolar em Niterói. Diante da relevância do trabalho realizado e da necessidade da 73 

sua continuidade, o Colegiado de Unidade aprovou a efetivação desses quatro 74 

campos de discussão e ação como trabalhos permanentes da Faculdade de 75 
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Educação. A Direção providenciará a publicação da composição destas comissões 76 

por meio de determinação de serviço (DTS) no Boletim de Serviço da UFF. 3º 77 

ponto da pauta: Proposta de curso de extensão da FEUFF sobre gestão e 78 

educação democráticas. O Prof. Fernando disse que o modelo de gestão que a 79 

Secretaria de Educação de Niterói vem praticando tem gerado preocupação à 80 

FEUFF que, em resposta, está promovendo o debate e o enfrentamento a tal 81 

política por diversos canais. Diante disso, ele propõe que a Faculdade de 82 

Educação organize um curso de extensão sobre gestão e educação democrática 83 

para o primeiro semestre de dois mil e vinte e dois, oficialmente registrado no 84 

SIGPROJ. A ideia é de que metade da turma seja composta de público externo e a 85 

outra metade de alunos de graduação, como uma disciplina optativa. Além disso, 86 

as palestras ministradas seriam transmitidas no canal da FEUFF no YouTube, em 87 

forma de ciclo de debates. Respondendo a questionamentos, o Prof. Fernando 88 

disse que fará a divulgação da proposta do curso à comunidade acadêmica, 89 

abrindo a oportunidade para pessoas interessadas participarem da sua 90 

organização. Falou, também, que a composição do público externo é livre, mas que 91 

a ideia de reservar parte das vagas para profissionais da rede de ensino é bem-92 

vinda. O Colegiado de Unidade aprovou a ideia da criação do curso de extensão 93 

pela Faculdade de Educação. 4º ponto da pauta (incluído no início da reunião): 94 

Representação da FEUFF no CMEN na banca de qualificação de diretores das 95 

Escolas Municipais. A Prof.ª Marta Nídia explicou que o edital para seleção de 96 

diretores de Escolas Municipais de Niterói sofreu uma modificação. A partir de 97 

agora, a banca de qualificação passa a ser composta por um membro da 98 

Secretaria de Educação, um da Fundação de Educação, um do Sindicato, um 99 

representante do segmento de pais e responsáveis e um do CMEN. Quanto ao 100 

objeto de análise da banca, continua sendo a seleção dos diretores a partir da sua 101 

aprovação no curso preparatório e do plano de gestão apresentado. Mudou-se a 102 

configuração da comissão, porém permanece o caráter antidemocrático, retirando o 103 

direito da comunidade escolar de escolher diretamente o seu diretor. Diante do 104 

exposto, a Prof.ª Marta Nídia defendeu que a FEUFF não deve pleitear a vaga na 105 

comissão destinada ao CMEN, mantendo a coerência com o seu posicionamento 106 

anterior, olhando criticamente e denunciando aquilo que se distancia da gestão e 107 

da educação democrática. O Colegiado concordou unânime com a proposta da 108 

Prof.ª Marta. Por fim, ela se comprometeu a buscar uma oportunidade de fala na 109 

sessão do CMEN para registrar a posição da FEUFF em relação ao tema. 5º ponto 110 

da pauta (incluído no início da reunião): DOI das Revistas da FEUFF. O Prof. 111 

Fernando fez um resgate do assunto até o momento, lembrando que foi 112 

amplamente debatido na Comissão de Política Editorial da FEUFF e entre a 113 

direção e a coordenação do PPGE. Chegou-se à conclusão de que é inviável à 114 

direção assumir o pagamento do DOI das revistas devido ao custo elevado e ao 115 

trabalho gerado para os editores. Por outro lado, o pagamento é facilitado ao PPGE 116 

por seu vínculo com a PROPPI, contudo, o Programa quer, antes, definir quais 117 

revistas vinculam-se a ele. O Colegiado de Curso constituiu uma comissão para 118 
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elaborar uma resolução que definisse os critérios de vinculação de revistas ao 119 

Programa e decidiu que, enquanto essa resolução não for finalizada, não haverá 120 

nova discussão sobre o tema. Diante deste impasse e por causa da aproximação 121 

do prazo limite para o pagamento do DOI, a Prof.ª Rejany solicitou a inclusão deste 122 

ponto à pauta de hoje e, com a palavra, externou a sua preocupação com o 123 

prejuízo que a falta de pagamento trará para as revistas. Ela fez a leitura de uma 124 

proposta ao Colegiado de Unidade, seguida de exposição de motivos, a saber: “O 125 

Colegiado de Unidade solicita ao Colegiado de Pós-Graduação em Educação que 126 

vote autorização para que as Coordenadoras do Curso de Pós-Graduação enviem 127 

à PROPPI ofício autorizando o pagamento do DOI das revistas da FEUFF que no 128 

dia vinte e seis de outubro, hoje, encontram-se reconhecidas no site das revistas 129 

da UFF como revistas de Pós-Graduação. A verba será viabilizada e autorizada 130 

pelo Colegiado de Unidade da Faculdade de Educação. Exposição de motivos: A 131 

FEUFF tem a verba, mas não pode autorizar pagamento para a PROPPI, visto que 132 

a PROPPI somente realiza cinquenta por cento do pagamento do valor total do DOI 133 

mediante tal autorização. Não foi possível no ano de dois mil e vinte, e vinte e um, 134 

a conclusão da discussão no PPGE sobre quais são as revistas e os critérios e o 135 

não pagamento do DOI irá trazer prejuízos irreparáveis para as revistas que 136 

tiveram publicação, bem como para os autores que confiaram no trabalho dos 137 

editores que são docentes desta Unidade. O fato de não obtermos o DOI no ano de 138 

dois mil e vinte e um, implicará prejuízos para autores, para os periódicos e 139 

descredibilidade ao próprio Programa de Pós-Graduação e à FEUFF. Buscou-se 140 

outros meios, como a filiação da FEUFF à ABEC, mas os valores a serem pagos 141 

serão muito maiores do que o que seria dispendido hoje se autorizado pelo PPGE, 142 

bem como não contaríamos com o apoio técnico da Universidade. Pensamos que o 143 

dinheiro público deve ser investido com critério e resguardar gastos duplicados é a 144 

garantia do uso da verba pública dentro dos princípios da probidade dos gestores 145 

públicos.”. A oportunidade foi aberta para que os presentes se pronunciassem e 146 

alguns pontuaram preocupações em relação à proposta feita pela Prof.ª Rejany. 147 

Primeiro, o questionamento se o caixa da Faculdade ainda possui recurso 148 

suficiente para o pagamento do DOI nesse período do ano, em que o exercício 149 

financeiro está finalizando. Outra preocupação é a ingerência de um Colegiado nas 150 

decisões do outro, ferindo a autonomia daquela instância. A Prof.ª Rejany explicou 151 

que a sua proposta não atropela o modo como o Colegiado da Pós-Graduação está 152 

encaminhando a definição de critérios para as suas revistas, mas é um pedido para 153 

que as revistas que, hoje, constam no site da UFF como revistas ligadas a 154 

Programas de Pós-Graduação, isto é, a Revista Movimento, a Revista Aleph e a 155 

Revista Trabalho Necessário, tenham seu DOI pago com recursos da Unidade, 156 

pela instrumentalidade do PPGE. Do contrário, disse ela, o não pagamento do DOI 157 

das Revistas Trabalho Necessário e Aleph neste ano (a Movimento fica excluída 158 

por não ter publicado) vai trazer um prejuízo imenso para esses dois periódicos que 159 

já estão estruturados. Ela chamou a atenção dos presentes, afirmando que o não 160 

pagamento representa a destruição destas duas revistas e do trabalho construído 161 
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até hoje por profissionais de dentro e de fora da UFF. O Prof. Fernando disse que a 162 

direção não vem medindo esforços para solucionar a questão, inclusive, ele se 163 

reuniu com a Coordenação do PPGE algumas vezes para discutir a questão, 164 

ocasião em que as coordenadoras garantiram que se algum membro do Colegiado 165 

da Pós solicitar formalmente a inclusão deste ponto na pauta da reunião, elas 166 

assim o farão. Inclusive, o Prof. José Luiz Antunes havia informado que a Prof.ª Lia 167 

Tiriba fará o pedido de inclusão do tema na pauta da próxima reunião do Colegiado 168 

do Programa. O Prof. Fernando se posicionou contra esta solicitação partir do 169 

Colegiado de Unidade, a fim de resguardar o respeito ao espaço deliberativo das 170 

devidas instâncias dentro da FEUFF. Ele colocou em votação a proposta lida pela 171 

Prof.ª Rejany, a qual obteve um voto a favor e seis votos contra. O Prof. Fernando 172 

pediu ao Prof. José Luiz Antunes que reforçasse com a Prof.ª Lia tiriba a 173 

necessidade de encaminhamento da solicitação de modo formal, por e-mail, e 174 

assumiu o compromisso de empenhar-se para que os recursos da Unidade sejam 175 

usados no pagamento do DOI, de acordo com o saldo disponível e com a 176 

deliberação do Colegiado do PPGE. 6º ponto de pauta: Representantes da 177 

FEUFF no CMEN. O Prof.  Fernando disse que recebeu um ofício do CMEN 178 

solicitando nomes de dois representantes da FEUFF para compor o Conselho no 179 

biênio 2021/2023, com prazo muito curto de resposta. Ele consultou aos atuais 180 

conselheiros se gostariam de continuar com a função e, diante da resposta 181 

positiva, a direção encaminhou os nomes da Prof.ª Marta Nídia Maia (titular) e do 182 

Prof. André Antunes Martins (suplente). O Colegiado de Unidade referendou a 183 

indicação destes dois professores. Não havendo nada mais para tratar, o Prof. 184 

Fernando encerrou a reunião às quinze horas e vinte e sete minutos. Eu, Heloísa 185 

Huguenin de Souza de Jesus lavrei a presente ata que segue assinada pelo 186 

presidente do Colegiado de Unidade, por mim e pelos membros presentes. 187 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. Ata da 468ª reunião ordinária do Colegiado de Unidade;  

2. Organização de comissões permanentes na FEUFF; 

3. Curso de extensão da FEUFF sobre gestão e educação democráticas; 

4. Não participação da FEUFF na banca de qualificação de diretores de 

escolas no município de Niterói; 

5. Não enviar solicitação ao Colegiado de Curso do PPGE para pagamento do 

DOI de revistas da FEUFF; e 

6. Referendo da indicação de representantes da FEUFF no CMEN para o 

biênio 2021/2023. 
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