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No dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze 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),
Helen Ferreira (suplente), Maicon Barbosa (suplente), Márcia Maria e Silva (titular), Marta Maia
(titular), Nazareth Salutto (titular), Renata Ramos (titular), Viviane Merlim (suplente), Zoia Prestes
(suplente); os professores Alessandra Schueler, Fernanda Montes (chefe do SFP), Mariana Paladino,
Vinícius Cabral; os discentes Débora Santos da Silva, Jorge Luiz Silva Amaral; e o técnico em
assuntos  educacionais  Regis  Telis.  1.  Informes:  A professora  Walcéa  Alves  abriu  a  reunião
agradecendo  a  todos  pela  presença.  Assessoria  de  Educação  Inclusiva  e  Acessibilidade.  A
professora Walcéa Alves informou que a Assessoria, atuante desde o início do período remoto, com
a professora Erika Leme à frente, está definindo melhor o seu projeto, o qual abrange apoio aos
estudantes  com necessidades  educacionais  específicas  e  em situação  de  vulnerabilidade  social.
Como o escopo do trabalho tem se apresentado com várias ramificações, a Assessoria tem estudado
o  PDI  da  Universidade,  revisitado  o  PPC do  curso,  buscado  parcerias  com outros  projetos  já
consolidados na FEUFF, além do diálogo com os colegas, no sentido de fortalecer uma rede interna
de  trabalho.  Festival  Paulo  Freire.  A professora  Walcéa  destacou  o  belo  trabalho  e  a  grande
organização do Festival Paulo Freire.  A professora Nazareth Salutto,  coordenadora de estágio e
membro da organização do Festival, reforçou o convite para participação dos presentes. Informou
que há muito material documentado do Festival nas redes sociais, podendo ser acessado a qualquer
tempo, e reiterou o agradecimento coletivo a todos os participantes da organização. Encontros na
Rede de Educação. A professora Márcia Maria e Silva informou que foi constituído um grupo de
ex-alunas da UFF, pedagogas e ex-professoras da Rede. A professora Márcia Maria, Marta Maia e
Viviane Merlim, que constituem o grupo, têm participado de encontros nas escolas e instituições
públicas para as quais têm sido convidadas. A professora destacou que têm sido muito positivas as
rodas de conversa sobre Paulo Freire  com os profissionais da educação.  GT do Colegiado de
Licenciaturas. A professora Lisete  Jaehn informou sobre o GT do Colegiado de Licenciaturas
relativo à BNC-Formação. Detalhou, ainda,  os desdobramentos das discussões referentes a esse
tema, tanto no espaço da Universidade,  quanto a nível nacional,  na ANFOPE e ANPAE, como
crítica  e  resistência  à  Resolução  CNE/CP nº  2/2019,  que  altera  substancialmente  o  curso  de
Pedagogia e as demais licenciaturas. Informou ainda, como Chefe da Divisão de Prática Discente da
UFF, sobre o planejamento para o retorno presencial das práticas de estágio das disciplinas de PPP e
PPE,  no  sentido  de  consolidação  de  um  plano  de  transição.  Regime  Excepcional  de
Aprendizagem. A professora Walcéa Alves expôs a importância de o Colegiado de Curso discutir,
futuramente, sobre o Regime Excepcional de Aprendizagem. A Coordenadora destacou que, embora
o Regime já esteja definido pelo Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, é interessante
pensar em ações que deem conta de uma melhor mediação e organização da comunicação entre as
partes  envolvidas:  Coordenação,  professores  e  discentes,  especialmente  no  que  tange  ao  viés
pedagógico.  II Jornada de Monografia. A professora Márcia Maria e Silva informou sobre a II
Jornada de Monografia, ocorrida entre 23 a 31 de agosto. Ressaltou os desdobramentos positivos,
como as Mostras de monografia de egressos, as Rodas de conversa e as Sessões que trataram sobre
o  processo  de  escrita  de  monografia,  com  o  envolvimento  de  toda  a  comunidade  acadêmica.
Destacou, ainda, que a Jornada contou com público total superior a 600 pessoas. ENADE 2021. A
professora Walcéa Alves informou sobre o ENADE, que será realizado pelo Curso de Pedagogia em



novembro. Pontuou que a Coordenação está organizando dois encontros com os estudantes no dia
29 de setembro, com a finalidade de conversar melhor sobre o exame.  GT da FEUFF sobre o
retorno presencial. A professora Walcéa Alves informou sobre os trabalhos do GT. Trata-se de um
primeiro movimento para discutir a metodologia do retorno presencial. A ideia é ampliar o debate a
toda comunidade acadêmica. Reingresso. O técnico Regis Telis informou que foram aprovados, em
decisão  ad referendum,  dois  processos  de  Reingresso,  das  alunas  Tatyele  da Silva e  Úrsula de
Castro Fernandes de Oliveira,  em conformidade ao Regulamento dos Cursos de Graduação e à
Resolução  02/2013  do  Colegiado  de  Curso.  Aprovação  da  ata  da  Reunião  Ordinária  do
Colegiado de Curso do mês de agosto de 2021. Aprovada. Perfil docente para PPE. A professora
Walcéa Alves fez um breve histórico de todo o debate que levou a implementação e aprovação das
novas ementas de PPE no ajuste curricular do curso de Pedagogia. Também salientou que houve
ampla discussão sobre a importância de haver um grupo mais coeso de professores para lecionar o
componente  curricular  PPE,  dadas  as  especificidades  da  disciplina,  bem como  para  facilitar  a
alocação dos docentes a cada semestre. Após profícuo debate, ficou decidido que a Coordenação
reencaminhará  aos  departamentos  o  Documento  de  Perfil  Docente  de  PPE,  deliberado  pelo
Colegiado, para que seja feito um diálogo interno com os professores do SFP e SSE sobre o tema.
Ficou ainda definido que, após esse diálogo, os departamentos darão retorno ao Colegiado de Curso
sobre o assunto, a fim de que seja organizado um Colegiado Ampliado para deliberação sobre o
tema. Resolução de Monografia. A professora Márcia Maria e Silva informou que lhe vieram duas
questões a partir da leitura da Resolução. A primeira é a possibilidade de realização de inscrição
direta do aluno nas disciplinas Monografia II, III e IV. Essas disciplinas não têm turmas vinculadas
diretamente ao docente.  A professora colocou este  ponto para reflexão.  A segunda questão é  o
registro da Rede Monografia em DTS. Sobre este ponto, a professora Walcéa Alves confirmou que
basta que a Rede, junto com a Assessoria de Monografia, organize um texto prévio sobre o grupo,
com definição dos critérios e propostas de atuação dos professores. Feito isso, uma vez aprovado o
texto, o mesmo é publicado no Boletim de Serviço da UFF, via secretaria da Direção. Por fim, em
relação à Resolução de Monografia, destacou que será importante a realização de um Colegiado
Ampliado para o tema. A data deve ser estipulada na próxima reunião ordinária do Colegiado de
Curso em novembro. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e foi lavrada a presente ata
pelo técnico em assuntos educacionais Regis Telis.
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