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Aos dez de dezembro de dois mil e vinte um, às quatorze horas e nove minutos 1 

deu-se início à Reunião Extraordinária do Colegiado de Unidade da Faculdade de 2 

Educação por videoconferência, devido à pandemia de COVID-19, dirigida por seu 3 

presidente, o Prof. Fernando de Araujo Penna. Registrou-se a presença dos 4 

membros docentes Amélia Cristina Alves Bezerra, Zoia Ribeiro Prestes, Jaqueline 5 

Pereira Ventura, Mariana Lima Vilela, Mariana Paladino, José Artur Barroso 6 

Fernandes, Walcéa Barreto Alves, Denise Brasil Alvarenga Aguiar (titulares), Elaine 7 

Monteiro, Reginaldo Scheuermamm Costa, Marta Nidia Varella Gomes Maia, Maria 8 

Nazareth de Souza Salutto de Mattos, Fernanda Ferreira Montes e Marcia Maria e 9 

Silva (suplentes); e do membro técnico-administrativo Nathalia Gonçalves Gomes 10 

(titular). Pauta da única: Plano de Contingência da Faculdade de Educação da 11 

UFF. O professor Fernando deu boa tarde a todos e pediu a inclusão de um ponto 12 

de pauta que é uma nota de esclarecimento sobre a acusação de racismo feita por 13 

um aluno do curso de Pedagogia. 1º Informe: Reunião do CEPEx: A professora 14 

Elaine Monteiro disse que na reunião do CEPEx, na quarta-feira, houve um debate 15 

sobre a resolução do retorno presencial das aulas, mas também um comunicado 16 

de que até diante de muitas contribuições seguindo a Prograd, que eles 17 

estenderam o prazo que vai ficar aberto para consulta pública que será até dia 18 

vinte e três de dezembro e a questão vai se definir em janeiro, com relação ao 19 

retorno presencial. A professora Elaine também afirmou que parece já estar 20 

definido que o primeiro semestre em dois mil e vinte e dois se iniciará em vinte e 21 

oito de março. 1º Ponto de pauta: Plano de Contingência. O professor Fernando 22 

toma a palavra e diz que o que estava sendo definido na Universidade, um plano 23 

de retorno, gerou uma demanda da administração central por conta de todos os 24 

Diretores, sendo necessário um documento da administração central com 25 

orientação para as Unidades que não são da área médica ou de áreas próximas 26 

para elaboração de seus planos de contingência. Em agosto e setembro foi 27 

divulgado um guia para elaboração do plano de contingência e foi colocado para 28 

nós a necessidade e a possibilidade de conversar sobre esta discussão com nossa 29 

Unidade. Em uma reunião do Colegiado de Unidade em agosto ou setembro nós 30 

criamos uma comissão voltada para isso, chamada de FEUFF na Pandemia. O 31 

procedimento foi pedir para os departamentos que enviassem nomes da 32 



representação docente e que a representante dos técnico-administrativos no 33 

Colegiado verificasse se algum membro do corpo técnico gostaria de participar e 34 

ficamos na dificuldade da não existência formal da representação discente. A 35 

comissão trabalhou intensamente nestes últimos meses. Chamamos uma 36 

assembleia da Faculdade de Educação no dia nove de novembro, nós fizemos uma 37 

primeira assembleia visando apresentar para comunidade decisões e informações 38 

pelo qual nós estávamos avançando o máximo possível com a aprovação do plano. 39 

Nós sinalizamos a possibilidade do retorno para o primeiro semestre letivo 40 

acadêmico de dois mil e vinte e dois. Seria   necessário então comunicar com 41 

antecedência a comunidade e planejar o retorno em dois mil e vinte e dois. A 42 

comissão continuou trabalhando e configurando o que foi dito na assembleia e foi 43 

decidido que antes de trazer para o Colegiado de Unidade o plano de contingência 44 

nessa reunião extraordinária para tentar aprová-lo, nós faríamos uma segunda 45 

assembleia enviando para toda a comunidade o plano de contingência. Essa 46 

assembleia aconteceu no dia seis de dezembro, e foi muito produtiva, muitos 47 

revelaram a sua preocupação com o retorno. A assembleia foi tomada pela 48 

preocupação com a resolução que a professora Elaine mencionou nesta reunião. 49 

Com relação ao plano, nós tivemos elogios, as pessoas ficaram satisfeitas com 50 

trabalho da comissão. O professor Fernando agradeceu a comissão, com o 51 

trabalho de meses para medir salas com distanciamento entre as carteiras. O 52 

professor Fernando continuou sua fala dizendo que este plano de contingência é 53 

um plano incompleto que ele vai precisar de mais detalhes de mais informações, 54 

nós avaliamos ser importante avaliar o plano ainda em dois mil e vinte e um para 55 

que pudéssemos compartilhar com a comunidade para que todos pudessem se 56 

planejar para o eventual retorno no primeiro semestre acadêmico em dois mil e 57 

vinte e dois. A professora Elaine disse que o plano está ótimo e parabenizou o 58 

professor Fernando e elogiou o seu trabalho. O professor Fernando disse que o 59 

que tem de mais importante é sinalizar que a partir de hoje o espaço da Faculdade 60 

fica disponível para agendamento das atividades. Ele afirmou que o horário de 61 

funcionamento continua reduzido das sete às dezessete horas e que a primeira 62 

etapa vai a partir de hoje, dez de dezembro de dois mil e vinte um, até início do 63 

próximo semestre com condições para retorno e quem determina essas condições 64 

não é a Unidade, elas estão previstas no plano de contingência da UFF. De agora 65 

até lá continuamos com horário reduzido. Usaremos a sala Paulo Freire para as 66 

demandas que surgirem. O Auditório Florestan vai ficar a princípio fechado pois 67 

não tem boa circulação de ar. A nossa maior sala vai ser a sala Paulo Freire que 68 

dentro das regras estabelecidas no plano de contingência cabe quarenta pessoas. 69 

O segundo momento vai ser quando existirem as condições para o retorno 70 

presencial, quando o próximo semestre começar. Teremos esta retomada com 71 

distanciamento até que se diga que não precisamos de um plano de contingência. 72 

A servidora Nathalia perguntou sobre a questão do ponto eletrônico em relação ao 73 

retorno presencial e se vai ser feito um rodízio entre os colegas e se vamos 74 

continuar utilizando o mesmo código no Velti Ponto. O professor Fernando disse 75 

que fez o questionamento direto ao gabinete do Reitor com estas preocupações. 76 



Se fossemos retornar com as regras estabelecidas hoje da instrução normativa da 77 

Progepe teríamos uma série de servidores, tanto técnicos como docentes, que não 78 

estariam habilitados a voltar pelas características descritas na Instrução Normativa. 79 

O professor Fernando procurou saber como vai ser colocado tudo isso para o 80 

retorno presencial. A resposta foi que, por enquanto, o que está valendo são as 81 

instruções normativas que estão em vigor, como é o caso da instrução normativa 82 

número quinze. Tudo indica que teremos, segundo a Prograd, novas normativas e 83 

resoluções que serão publicadas para o ano que vem.  Estamos num momento de 84 

incerteza, trabalhando com as instruções normativas que temos hoje. Não vai ter a 85 

demanda nem para servidor técnico-administrativo, nem docente, para que voltem 86 

de maneira sistemática para seu espaço de trabalho até porque as aulas vão 87 

continuar remotas nesse período especificamente. O corpo técnico vai continuar 88 

registrando como sempre foi feito no Velti Ponto que é o trabalho remoto para 89 

período de Covid. Tudo indica que até chegar março do ano que vem nós teremos 90 

novas resoluções e novas Instruções normativas para dizer o que irá acontecer. O 91 

professor Fernando disse que o primeiro passo é aprovar o plano de contingência e 92 

o segundo passo é discutir as questões concretas, o uso dos espaços. Algumas 93 

salas, como a sala da coordenação, não têm espaço suficiente para toda a equipe 94 

trabalhar no mesmo horário. Então, tem uma série de questões que vamos ter que 95 

avaliar, se tivermos essa flexibilidade na decisão, poderemos fazer nosso próprio 96 

planejamento. A professora Marta Nidia disse que o plano de Contingência está 97 

muito bom e que ficou muito feliz de ver um trabalho tão perfeito. A aluna Rafaela 98 

Garcia Estrela disse que foi muito bom participar do plano de contingência. O 99 

professor Fernando aproveitou que a aluna Rafaela estava diretamente envolvida 100 

para a chamá-la para participar da reunião. O professor Fernando perguntou se 101 

todos são a favor do plano de contingência. Todos foram a favor. O professor 102 

Fernando disse que vamos encaminhar o plano de contingência para toda a 103 

comunidade para que todos possam se planejar. 2º Ponto de pauta: Caso de 104 

racismo sofrido pelo aluno Jorge:  O professor Fernando disse que, na quarta-105 

feira desta semana, um estudante chamado Jorge enviou um e-mail para 106 

Coordenação informando que ele estaria sofrendo um caso de racismo. Temos um 107 

grupo de gestores da Faculdade que é a Direção, coordenação e chefias 108 

departamentais. Quando chega um caso de racismo a primeira iniciativa é fazer um 109 

movimento de acolhimento e escuta da pessoa para depois pensar os 110 

encaminhamentos viáveis. Nós então chamamos uma reunião de escuta e 111 

acolhimento. A reunião aconteceu às nove horas da manhã do dia nove de 112 

dezembro deste ano, o professor Fernando disse que o link da reunião foi enviado 113 

para o aluno Jorge por e-mail, com a assinatura conjunta do Professor Fernando e 114 

da professora Walcéa. O professor Fernando afirmou que foi para reunião sem 115 

saber qual era o caso, sendo necessário escutá-lo para saber se ele estava 116 

precisando de algum auxílio. O aluno Jorge divulgou o link para uma série de 117 

pessoas, quando ele entrou na reunião, pedia que deixasse que outras pessoas 118 

entrassem. O professor Fernando explicou que aquela reunião era uma reunião de 119 

acolhimento dele, e o combinado era fazer a escuta dele e não uma assembleia. 120 



Nossa preocupação é com o bem-estar dele e que ele seja bem assistido. A 121 

reunião foi inconclusiva. Avaliamos ser importante uma nota de esclarecimento da 122 

Faculdade de Educação falando de forma breve, mas que diga para nossa 123 

comunidade o que está acontecendo, já que este assunto se tornou público. O 124 

Professor leu a nota de esclarecimento sobre a acusação de racismo durante a 125 

reunião do Colegiado. “A Faculdade de Educação da UFF (FEUFF), ao tomar 126 

conhecimento das acusações de classismo e racismo, dirigidas a esta instituição e 127 

seus membros, comunica que todos os procedimentos cabíveis estão sendo 128 

tomados. A educação democrática, inclusiva, antirracista e de enfrentamento das 129 

desigualdades sociais, que orienta as ações e interações no Curso de Pedagogia e 130 

na Faculdade de Educação, garante as instâncias de escuta e deliberação de todos 131 

os segmentos da universidade, dentro das normais institucionais”. A professora 132 

Mariana Paladino disse que o aluno Jorge a procurou para conversar e ela se 133 

sentiu muito sensibilizada. A professora Mariana Paladino propôs que fosse feita 134 

uma reconciliação. A servidora Nathalia disse que recebeu na coordenação um e-135 

mail do estudante Jorge com bastante surpresa, e afirmou que tudo que a 136 

coordenação tem feito em relação a este estudante é ajudá-lo. A servidora Nathalia 137 

gostaria de saber o que dá materialidade a esta acusação que ele fez pois no e-138 

mail em que ele enviou não ficou muito claro a que ele estava se referindo. A 139 

servidora Nathalia gostaria de saber se existe um fato para ser apurado para que 140 

ele faça esta reclamação. Ela continua dizendo que seria muito importante que nós 141 

tivéssemos ciência do que está se passando. O professor Fernando disse que esta 142 

nota não tem intenção de se posicionar sobre a acusação e sim de um 143 

esclarecimento ao público. O professor Fernando disse que quem concorda com a 144 

aprovação da nota que permaneça como está, e quem quiser registrar tanto o voto 145 

contrário, como sua abstenção, que faça isso pelo chat ou se manifeste através do 146 

microfone. A servidora Nathalia se absteve pois disse que não entendeu o mérito 147 

da questão, a professora Mariana Paladino votou contra a aprovação da nota, e o 148 

restante dos membros do Colegiado foram a favor. Não havendo nada mais a 149 

tratar, o Prof. Fernando encerrou a reunião às quinze horas e sete minutos e eu, 150 

Silvia Mayrink Mitrano, lavrei a presente ata que segue assinada pelo presidente do 151 

Colegiado de Unidade, por mim e pelos membros presentes. 152 
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