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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 19 de março de 2019.
No dia dezenove de março 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, Mariana Vilela (titular), Reginaldo Costa (titular),  Julián Gindin
(titular),  Lucia Lehmann (titular), Regis Arguelles (titular), Márcia Maria e Silva (titular),
José  Artur  Fernandes  (suplente),  Maria  Nazareth  Salutto  (suplente),  Walcéa  Barreto
(presidente) e Lisete Jaehn (vice-presidente); os convidados Profa. Gelta Xavier, Profa.
Maria Teresa Esteban e os estudantes Vanessa Claro, Raquel  de Oliveira Brasiliense,
Isabella  Amorim de  Oliveira,  Priscila  Pontes  dos  Santos,  Michelly  Regina  Santiago  e
Lennon  Vaconcellos,  assim  como  os  funcionários  da  Coordenação,  Renata  Amoêdo,
Regis Telis e Érica Guedes. A professora Walcéa Barreto Alves abriu a reunião e foram
tratados  os  seguintes  assuntos:  I)  Informes:  a)  Aprovação  da  ata  da  reunião  de
Colegiado de  Curso do dia  19  de  fevereiro  – A ata  foi  aprovada  pelos  presentes;
b)Formatura do 2º semestre de 2018 -  A Profa. Walcéa Alves convidou a todos para a
formatura de 2018/2, da turma “Resistência”, a ser realizada no dia 20 de março, às 18h,
no Auditório da Faculdade de Economia; informou que  o patrono da turma será Paulo
Freire, o paraninfo Profa. Andrea Serpa e serão homenageados os Profs. José Antônio
Sepúlveda, Eliane Arenas e Regina Dias e a funcionária Maria Auxiliadora Moraes;  c)
Atividades de integração acadêmica 2019/1 – A Profa.  Walcéa Alves informou que,
após conversa com o Diretório Acadêmico Anísio Teixeira e com a comissão de trote, a
organização  das  atividades  para  a  primeira  semana  de  aula  ficaram  sob  a
responsabilidade dos estudantes, respeitando o protagonismo estudantil. A coordenadora
acrescentou que, na segunda semana de aulas, ocorrerão atividades promovidas pelos
professores, a exemplo, no dia 26 de março, às 19h30, acontecerá o Cine Debate “Pro dia
nascer feliz”, organizado pelas Profas. Helen Ferreira, Dagmar Mello e Zuleide Silveira; no
dia 27 de março, das 14h às 17h, na sala 318, a apresentação dos projetos de ensino,
pesquisa e extensão dos professores Monica Vasconcellos, Maria Teresa Esteban, Nilma
Lacerda, Denizart Fortuna, Simone Salomão, Marise Basso e Everardo de Paiva; em abril,
reedição da agenda acadêmica, a ser realizada por grupo de professores da FEUFF e, no
dia 09 de abril, aula magna organizada pela Coordenação de Curso, em dois turnos (9h e
18h30min.), com mesa redonda e a participação de um professor da FEUFF, um professor
universitário externo e professor da educação básica. A Profa. Lisete Jaehn informou que
o tema da aula  magna  será  “Pedagogias  de  Esperança  em Tempos Sombrios”,  com
presença confirmada dos Profs. Nivea Maria Andrade (FEUFF), Giseli  Barreto da Cruz
(FEUFRJ),  Luiz  Paulo  Borges  (Pedagogo  CAp/UERJ).  II)Disciplinas  ofertadas  com
vagas esgotadas para o curso de Pedagogia – A funcionária Renata Amoedo informou
que algumas turmas, como as de Organização da Educação no Brasil (OEB) e Educação
de Jovens e Adultos (EJA), estão com as vagas esgotadas para o Curso de Pedagogia e
que foi  observado que algumas turmas ofertaram número de vagas inferior  a  45,  ao
ofertarem vagas para as demais licenciaturas; sugere que haja a abertura de mais de uma
turma, no próximo semestre, para estas disciplinas em que as vagas são ofertadas para
outros cursos. A Profa. Walcéa Barreto sugeriu que haja a possibilidade de abertura de
vagas para o curso de Pedagogia nas turmas das licenciaturas, no que diz respeito às
disciplinas da base comum. O Prof. Julián Gindin esclareceu que a única disciplina que
está com a característica de oferta para dois cursos é OEB, com oferta para o curso de
Cinema e Pedagogia;  informou que averiguará o que pode ter ocorrido em relação à
oferta  de  vagas  em  EJA,  suspeitando  que  a  demanda,  neste  semestre,  tenha  sido
superior aos semestres anteriores, nos quais o departamento se baseia para a oferta de



vagas.  III) Processos de Reingresso, Transferência Interinstitucional e Rematrícula
para 2019/1 – A Profa. Walcéa Alves relatou que, diante da disponibilidade de vagas e
análise dos processos, foram deferidos, para 2019/1, os processos de Reingresso dos
estudantes Bruno Macedo Otsuka, Juliana Silva Amorim, Priscilla Amaral Lanzilotti e Anne
Marins Brum Viana de Souza; os processos de Transferência Interinstitucional de Maria
Luiza  Oliveira  Garcia,  Mônica  Conceição  da  Silva  Santos,  Gleyce  Lima Silveira  e  os
processos de rematrícula de Natalia Bueno Maia Pepeu, Carla Kelly Paixão, José Ferreira
Costa e André Luiz Gomes Menezes;  apresentou aos presentes tabela com todos os
processos recebidos, com seus respectivos resultados e critérios de seleção (Anexo I). IV)
Solicitação da Profa. Lucia Lehman para a inscrição da estudante Mariana Ferreira
Oliveira em monografia III e conclusão do trabalho monográfico em 2019/1 – A Profa.
Walcéa  Alves  passou  a  palavra  para  a  Profa.  Lucia  Lehman  para  apresentação  da
solicitação. A Profa. Lucia Lehman esclareceu que a sua orientanda, Mariana Ferreira
Oliveira,  participa  há  dois  anos  de  seu  grupo  de  pesquisa  e  está  com  o  trabalho
monográfico adiantado e, em virtude do seu pedido de aposentadoria, gostaria de concluir
a  orientação  do  trabalho  monográfico;  esclareceu  que  a  estudante  não  é  provável
formanda deste semestre, mas possui poucas disciplinas pendentes para a conclusão do
curso. A Profa. Walcéa Alves expôs que para a coordenação não há objeção quanto ao
pedido  e  consulta  os  presentes.  O  Colegiado  de  Curso  defere  a  solicitação.  V)
Deliberação sobre as propostas da comissão de estudo das atividades pedagógicas
realizadas pela  Prof.a  Gelta  Xavier  –  A Profa.  Walcéa Alves fez  leitura  do relatório
(Anexo  II)  confeccionado  pela  comissão  composta  por  ela  (coordenadora  do  Curso),
Lennon Vasconcellos (representante do Colegiado – DA), Isabella Amorim (representante
cursista),  Regis  Telis  (representante  técnico)  e  pelos  professores  Reginaldo  Costa
(docente do Colegiado) e Mariana Vilela (coordenadora de PPP/PPE). Esclareceu que os
encaminhamentos  propostos  foram  embasados  nas  premissas  da  ata  da  reunião  de
Colegiado  de  Curso  de  19  de  fevereiro  de  2019,  a  citar:  não  criar  precedentes;
impossibilidade de aproveitamento de três PPPs; aproveitamento de dois PPPs somente
para prováveis formandos. Ainda com a palavra, expôs que a comissão propõe que o
aproveitamento  ocorra  em  carga  horária  de  disciplina  optativa  e  de  atividades
complementares, sendo de 60h de optativas para Raquel de Oliveira Brasiliense; 180h de
optativas para Ana Cláudia da Silva Gomes Abreu; 60 horas de optativas para Juliana
Moledo Moreira;  120h de optativas para Matheus Evangelista  da Silva;  120 horas de
atividades  complementares  para  Vanessa  Claro  Ribeiro  e  180  horas  de  atividades
complementares  para  Lennon  Vasconcellos  e  Isabella  Amorim  de  Oliveira.  A
coordenadora do Curso ressaltou que o fluxo curricular dos estudantes foi analisado e que
o aproveitamento proposto levou em consideração as necessidades individuais para a
integralização curricular, a carga horária realizada nas atividades pedagógicas e a revisão
dos processos de dispensa de disciplinas dos estudantes Lennon Vasconcellos, Isabella
Amorim de Oliveira  e Vanessa Claro Ribeiro;  informou  que a revisão dos processos
culminou na dispensa de PPP II para o estudante Lennon Vasconcellos, de PPP IV para
Isabella Amorim de Oliveira e de PPP V e VI para Vanessa Claro Ribeiro. A Profa. Walcéa
Alves  apontou  que  a  comissão  também  decidiu  apresentar,  para  deliberação,  a
possibilidade de curso de PPPVII e VIII pela provável formanda Vanessa Claro Ribeiro; o
curso, por Isabella Amorim de Oliveira, de PPP V e VI no atual semestre e, em 2019/2, de
PPPVII e PPPVIII, tendo em vista que a estudante é oriunda de transferência, bem como
está com monografia IV em curso e com um número pequeno de disciplinas pendentes; o
curso, por Raquel de Oliveira Brasiliense, das PPPs VI, VII e VIII na condição de provável
formanda e no curso de seu vigésimo período; bem como para Ana Cláudia da Silva
Gomes Abreu, em seu décimo quarto período, o curso concomitante de PPP III e IV em
2019.1, de PPPV e VI em 2019.2 e PPPVII e VIII em 2020.1. A Profa. Walcéa Barreto
esclareceu que os estudantes Matheus Evangelista e Ana Cláudia da Silva Gomes Abreu



foram atendidos pela Coordenação presencialmente; informou que Matheus Evangelista
está ciente e de acordo com a proposta, o mesmo optou pelo aproveitamento da carga
horária em optativa; relatou que o estudante tem o seu plano de estudos  condicionado ao
seu horário de trabalho como militar, com disponibilidade apenas no horário noturno e
que, portanto, somente há a possibilidade de otimizar o tempo de formação ocorrendo
maior flexibilidade no seu local de trabalho e que, para tal, o estudante tentará diálogo
neste.  A coordenadora relatou que a comissão de estudo das atividades pedagógicas
realizadas pela Prof.a Gelta Xavier também propõe 1. que seja composta uma comissão
permanente para acompanhamento dos casos de retenção no curso; 2. a apresentação
da  discussão  acerca  do  Curso  de  Férias  em  âmbito  de  Colegiado  de  Curso  e,
posteriormente, nos departamentos da Feuff e 3. apresentação das demandas estudantis
referentes ao fluxo curricular por parte do D.A. A Profa. Maria Teresa Esteban informou
que  não  pertence  ao  Colegiado  de  Curso,  mas  acompanhou  o  curso  das  atividades
desenvolvidas pela Profa. Gelta Xavier; relatou que acha incompreensível o fato de não
ocorrer curso de férias na FEUFF, tendo em vista que o recesso escolar tem duração de
sessenta dias, mas os professores somente fazem jus a 30 dias de férias; acrescentou
que o curso de Pedagogia é integral e, pelo fato de, na prática, ocorrer a divisão do curso
em turno da manhã e turno da noite, os alunos, ao longo do curso, vão expressando
problemas decorrentes desta divisão;  disse achar adequada a ideia do curso de PPP
como curso de férias, de forma planejada, tendo em vista que, embora as escolas estejam
em período de férias, há atividades em desenvolvimento. A Profa. Mariana Vilela pontuou
que os cursos de Pedagogia do Rio de Janeiro provavelmente oferecem cursos de férias,
mas dentro dos seus moldes e organização; acrescentou que acredita que a discussão
precisa ocorrer primeiramente dentro da Faculdade de Educação, nos departamentos, de
modo que a sua realização não comprometa a oferta do curso regular. A Profa. Gelta
Xavier  solicitou  ao Colegiado de Curso que fosse deferido  o aproveitamento  de pelo
menos dois PPPs, relatando que as ementas foram contempladas e as atividades foram
desenvolvidas com qualidade. Logo após, iniciou-se a votação e a proposta da comissão
foi aprovada pelos membros votantes (Profs. Lucia Lehman, Regis Arguelles, Reginaldo
Costa,  Maria  Nazareth  Salutto,  Márcia  Maria  e  Silva,  Julián  Gindin,  Mariana  Vilela  e
Walcéa Alves), com apenas um voto contrário (membro representante do DA - Lennon
Vasconcellos).  VI)  Encaminhamento da discussão sobre cursos de férias na FEUFF
- A Profa. Walcéa Alves apresentou o ponto de pauta e a Profa. Lisete Jaehn propôs que,
a partir da reunião em andamento, fosse encaminhado aos professores  o regulamento do
Curso de Férias, dados do Curso de Férias na UFF e, após munidos destas informações,
discussão  no  âmbito  do  Colegiado  de  Curso  na  reunião  do  mês  de  abril  e
encaminhamento aos departamentos para discussão no mês de maio. O Prof. José Arthur
Fernandes  disse  que,  na  figura  da  vice-chefia  do  departamento  SSE,  apoia  um
amadurecimento anterior à ida do ponto de pauta à reunião departamental. O Prof. Regis
Arguelles propôs que seja verificado como o Curso de Férias é organizado em outros
cursos da UFF e de outras instituições. A Profa. Mariana Vilela se disponibilizou para
verificar  junto  aos Cursos de Biologia  e  Química.  O Colegiado aprova a proposta de
amadurecimento  no  âmbito  do  Colegiado  e,  em  seguida,  encaminhamento  aos
departamentos. VII) Criação e definição de funcionamento da Comissão Permanente
de estudo e análise de retenção no fluxo curricular do Curso de Pedagogia - A Profa.
Walcéa Alves propôs que a comissão seja formada por membros do Colegiado de Curso,
tendo  em  vista  que  os  membros  estão  acompanhando  a  discussão  desde  o  início;
informou que a comissão terá o papel de levantamento e estudo dos casos de retenção;
sugeriu  que fossem designados seis  membros,  sendo um técnico  administrativo,  dois
estudantes do D.A.,  dois docentes e a coordenação ou vice-coordenação de curso. A
Profa. Lisete Jaehn informou que, em virtude do caráter permanente, faz-se necessária a
publicação de determinação de serviço  e  que,  portanto,  seria  adequado estipular  um



tempo de trabalho; sugere a duração de dois anos. A proposta é aprovada pelos membros
do Colegiado. A Profa. Walcéa Barreto  apontou a necessidade da comissão realizar o
diagnóstico a partir de levantamento minucioso, elaborar planos e estratégias de apoio
aos estudantes e acompanhá-los. A Profa. Mariana Vilela ressaltou que os dados não
revelam as atividades profissionais do estudante e problemas familiares,por exemplo, e
que, portanto, essas informações subjetivas podem ser levantadas pelos estudantes. Foi
decidido que a comissão será composta pela vice-coordenadora Profa. Lisete Jaehn, os
Profs.  Reginaldo  Costa  e  Márcia  Maria,  o  técnico  em  assuntos  educacionais  Regis
Francis  Telis  e  o  estudante   Lennon  Vasconcelos.  Os  estudantes  do  D.A  se
comprometeram a indicar mais um nome para compor a comissão e a Profa. Lisete Jaehn
ressaltou  a  importância  dos  representantes  do  D.A   na  comissão  participarem,
regularmente, das reuniões de Colegiado de curso. Nada mais havendo a tratar, encerrou-
se a reunião e foi lavrada a presente ata pela funcionária Érica Guedes.

Assistente em Administração
SIAPE 2969897



Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Educação 

Coordenação do Curso de Graduação em Pedagogia / Niterói 

 

Encaminhamentos da Comissão de análise sobre formas de aproveitamento de carga 

horária de atividades pedagógicas desenvolvidas por estudantes do curso de Pedagogia 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, coordenados pela Prof.
a
 Gelta Xavier. 

A Comissão, composta no âmbito do Colegiado de Curso, se reuniu nos dias 25 

de fevereiro, 11 de março, na sala da Coordenação do Curso de Pedagogia.  

A Comissão teve representação da Coordenação do Curso (Profa. Walcéa 

Alves), da Coordenação de PPE – Pedagogia (Prof.a Mariana Vilela), do corpo docente 

do colegiado (Prof. Reginaldo Costa), do corpo discente (Estudante Lennon 

Vasconcelos - Diretório Acadêmico Anísio Teixeira - e Estudante Isabela Amorim -

representante dos estudantes que realizaram as atividades pedagógicas acima referidas) 

e do corpo técnico-administrativo da Coordenação (funcionário Regis Teles). 

O trabalho da Comissão se embasou nas seguintes premissas (segundo consta em 

ata da reunião do colegiado do dia 19 de fevereiro de 2019): 

- Não criar precedentes; 

- A impossibilidade de aproveitamento de 3 PPP, devido à quebra do que está 

previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (2010); 

- Dois PPP só podem ser aproveitados em caso de estudantes que sejam 

prováveis formandos, respeitando a Resolução do Colegiado de Curso.  

- Poderá haver excepcionalidade de encaminhamento nos seguintes casos:  

. Estudantes que estejam acima do nono período. 

. Estudantes que estejam com risco de jubilamento. 

 

Foram utilizados os seguintes documentos/dados para a análise e formulação dos 

encaminhamentos: 

 

. Resolução do Colegiado do Curso de Pedagogia n
o 
02/2016; 

 . Fluxo curricular dos estudantes; 

 . Revisão dos processos de dispensa de disciplinas dos estudantes Vanessa 

Claro, Isabella Amorim e Lennon Vasconcelos (diante de alegação de aproveitamento 

de carga horária de estágio aquém da integralizada no curso de origem); 

. Relatórios das atividades pedagógicas desenvolvidas; 

. Proposta de aproveitamento da carga horária elaborada pelos estudantes, com 

projeção de semestre de formação; 

. Atendimento presencial. 

 



  

Diante do exposto, a comissão propôs o seguinte aproveitamento, levando em 

consideração o perfil das necessidades dos estudantes para integralização curricular, a 

carga horária realizada nas atividades pedagógicas, a revisão de processos de dispensa 

de disciplinas, bem como o currículo já integralizado: 

Nome do Estudante Forma de Aproveitamento das 

Atividades Pedagógicas 

Raquel de Oliveira Brasiliense 60 horas de optativas 

Ana Cláudia da Silva Gomes Abreu 180 horas de optativas 

Juliana Moledo Moreira 60 horas de optativas 

Matheus Evangelista da Silva 120 horas de optativas 

Lennon de Souza Vasconcelos 180 horas de atividades complementares 

Isabella Amorim de Oliveira 180 horas de atividades complementares 

Vanessa Claro Ribeiro 120 horas de atividades complementares 

 

Registra-se que, após revisão dos processos de dispensa de disciplina, foram 

concedidas as seguintes dispensas: 

Nome do Estudante Dispensa de disciplina  

Lennon de Souza Vasconcelos PPP II 

Isabella Amorim de Oliveira PPP IV 

Vanessa Claro Ribeiro PPP V e VI 

 

A comissão também decide apresentar ao Colegiado, para deliberação, os 

seguintes pontos, decorrentes da análise da integralização, considerado os 

aproveitamentos de disciplinas expostos anteriormente: 

1. Vanessa Claro Ribeiro, na condição de provável formanda em 2019.1, possa cursar 

concomitantemente PPP VII e VIII, conforme Resolução 02/2016 do Colegiado de 

Curso de Pedagogia. 

2. Isabella Amorim de Oliveira, aluna vinda de transferência, considerado o número 

pequeno de disciplinas a cursar (Antropologia e Educação I, Supervisão Educacional I, 

Orientação Educacional I), além de 4 PPP (V a VIII), e, considerando também que é 

aluna de Monografia IV, possa cursar, concomitantemente duas PPP V e VI no atual  

semestre (2019.1), restando cursar duas PPP (VII e VIII), para o semestre 2019.2. 

3. Raquel de Oliveira Brasiliense, aluna ingressante em 2007, cursando o 20º período -  

considerando que o prazo máximo regular de integralização do currículo é de 14 



períodos, possa cursar concomitantemente PPP VI, VII e VIII, em 2019.1, na condição 

de provável formanda. 

4. Ana Cláudia da Silva Gomes Abreu, aluna ingressante em 2012, cursando o 14º 

período, considerando que o prazo máximo regular de integralização do currículo é de 

14 períodos, e que a aluna precisa cursar 27 disciplinas (já considerando o 

aproveitamento de 180 horas de optativas), possa cursar concomitantemente PPP III e 

IV, em 2019.1, PPP V e VI, em 2019.2 e PPP VII e VIII, em 2020.1, conforme o plano 

de estudo: 

2019.1 2019.2 2020.1 

História da Educação II Psicologia da Educação I Ciências Sociais: Conteúdo e Método 

I 

Atividades Culturais II Ciências Naturais: Conteúdo e 

Método I 

PPP VII 

PPP III EJA PPP VIII 

PPP IV Libras I Monografia IV 

OEB PPP V Supervisão Educacional I 

Política da Educação no Brasil PPP VI Orientação Educacional I 

Atividades Culturais III Atividades Culturais IV Administração Educacional I 

Linguagem Matemática I Língua Portuguesa: Conteúdo e 

Método I 

Eletiva 

Monografia II Matemática: Conteúdo e Método I Atividades Culturais V 

 Monografia III  

 

A Comissão também propõe: 

1. A composição de uma Comissão permanente, para propiciar um melhor 

acompanhamento de alunos retidos. 

2. A apresentação da discussão nos Departamentos sobre a realização de curso de férias. 

3. A apresentação das demandas dos estudantes referentes ao fluxo curricular por parte 

do Diretório Acadêmico. 



 

Apresentada a análise realizada, a Comissão encaminha o exposto ao Colegiado 

de Curso para deliberação. 

Niterói, 19 de março de 2019. 

 

Walcéa Barreto Alves (Coordenadora do Curso) 

Mariana Vilela (Coordenadora de PPE) 

Reginaldo Costa (Professor do colegiado) 

Regis Telis (Técnico) 

Lennon Vasconcelos (Representante do Colegiado -  D.A.) 

Isabella Amorim (Representante cursista) 
 

 



Processos 2019/1

Processo Nome Resultado Especificações

Reingresso Bruno Macedo Otsuka Deferido 1º lugar
CR: 7.9

Reingresso Juliana Silva Amorim Deferido 2º lugar
CR: 7.7

Reingresso Priscilla Amaral Lanzillotti 
Barreto

Deferido 3º lugar
CR: 7.6

Reingresso Anne Marins Brum Viana de 
Souza

Deferido 3º lugar
CR: 7.5

Reingresso Patrícia Aguiar Nunes Cordeiro Indeferido 5º lugar
CR: 6.8

Reingresso Luana Ribeiro dos Santos Indeferido 6º lugar
CR: 6.7

Reingresso Alessandra Soares Tavares Indeferido 7º lugar
CR: 6.2

Reingresso Nathalia Machado de Oliveira Indeferido 8º lugar
CR: 5.8

Reingresso Sergio Paulo Gil de Alacantara Indeferido 9º lugar
CR: 5.3

Transferência
Interinstitucional

Maria Luiza Oliveira Garcia Deferido Oriunda da 
UERJ / FFP
CR: 9.22
2 períodos 
cursados

Transferência
Interinstitucional

Mônica Conceição da Silva 
Santos

Deferido Oriunda do ISERJ
CR: 9.09
2 períodos 
cursados

Transferência
Interinstitucional

Gleyce Lima Silveira Deferido Oriunda do ISERJ
CR: 9.0
2 períodos 
cursados

Transferência
Interinstitucional

Kamila da Silva Teles Indeferido Oriunda do IFC
CR: 7.1
6 períodos 
cursados

Rematrícula Natalia Bueno Maia Pepeu Deferido Falta cursar 
Monografia IV. 
Deve integralizar 
o currículo em um
período letivo

Rematrícula Carla Kelly Paixão de Aguiar Deferido Falta cursar 
Monografia IV. 



Deve integralizar 
o currículo em um
período letivo

Rematrícula José Ferreira Costa Precisa cursar 21 
disciplinas.

Rematrícula André Luiz Gomes Menezes de 
Lima
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