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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia de 21 de dezembro de 2021.

No dia vinte e um dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em plataforma virtual, reu-
niram-se os membros docentes do Colegiado do Curso de Pedagogia: Walcéa Alves (Coordenado-
ra), José Artur Fernandes (titular – chefe do SSE), Flávia Soares (suplente - subchefe do SSE), He-
len Ferreira (suplente), José Antonio Sepúlveda (titular), Maicon Barbosa (suplente), Márcia Maria
e Silva (titular), Marta Maia (titular), Nazareth Salutto (titular), Reginaldo Scheurmann Costa (titu-
lar), Viviane Merlim (suplente), Zoia Prestes (suplente); os professores Alessandra Schueler, Ana
Paula Morel, Érika Frazão, Richard Fonseca; os discentes Jorge Luiz Silva Amaral, Maricelia dos
Santos Rocha, Vitória Francisca da Silva; e o técnico em assuntos educacionais Regis Telis. A pro-
fessora Walcéa Alves abriu a reunião agradecendo a todos pela presença. Informes: Resolução de
Monografia. A professora Walcéa Alves informou que a Resolução será item de pauta para aprova-
ção nesta reunião e não mais em reunião específica, como se havia cogitado. Houve o entendimento
de que a discussão já estava amadurecida, tendo o documento sido debatido e elaborado em várias
ocasiões na Rede Monografia, NDE e no próprio Colegiado. A Resolução será o último ponto de
pauta da Reunião.  ENADE 2021. A professora Walcéa Alves informou sobre o ENADE, comple-
mentada pelo técnico Regis Telis. Houve a divulgação do resultado de comparecimento ao exame.
O curso de Pedagogia registrou 46 faltosos, de um total de 222 inscritos. Foi informado que está
aberto um período de justificativa e regularização para os faltosos, além de um período de chamada
complementar para ajustes de alunos concluintes que porventura não tenham sido devidamente ins-
critos. O resultado do curso e o desempenho individual dos alunos devem ser divulgados pelo MEC
em agosto de 2022. Retorno híbrido / presencial. Suspenso enquanto ponto de pauta. A professora
Walcéa Alves informou que este assunto deve ser discutido na reunião de janeiro, quando haverá
elementos mais concretos, após reunião a ser realizada entre docentes e discentes. Acusação de ra-
cismo na Faculdade de Educação/Curso de Pedagogia. A professora Walcéa Alves informou so-
bre o recebimento pela coordenação de e-mail enviado no dia 08 de dezembro de 2021 pelo estu-
dante Jorge Luiz Silva Amaral, relativo a uma acusação e levantamento de casos de racismo no cur-
so de Pedagogia/Faculdade de Educação. A Coordenadora informou que foi realizado um encontro
on-line de escuta e acolhimento da questão ao aluno no dia 09 de dezembro de 2021, onde estive-
ram presentes a Coordenadora do Curso, professora Walcéa Alves, o Diretor da Faculdade, profes-
sor Fernando Penna, o estudante Jorge Luiz Amaral e a estudante Nathalia Fonseca, representante
do DCE/UFF (que participou da reunião a pedido do estudante). A partir da escuta, foi aberta, então,
uma sindicância para que sejam apuradas as questões que foram trazidas. Tal sindicância já foi pro-
tocolada pela Direção da Faculdade, que é o órgão competente para tal. Informou, ainda, que a Di-
reção já está encaminhando todos os processos relacionados à referida sindicância, e que as partes
envolvidas serão ouvidas, apurando-se e esclarecendo-se todas as questões relevantes apontadas. In-
formou, também, que foi necessário a instauração de uma segunda sindicância para averiguar os
modos como a Coordenação e Assessoria de Apoio à Coordenação foram mencionadas nessa solici-
tação, bem como  nas manifestações públicas relacionadas a acusações de racismo e questões ade-
rentes. Destacou que haverá processo de escuta de todas as partes e que espera que tudo seja escla-
recido a contento, de forma pacífica, com clareza e respeito ao espaço democrático.  Atestado de
Altas Habilidades e ações da Coordenação e Assessoria de Educação Inclusiva e Acessibilida-
de. A Coordenadora informou que no dia 03 de dezembro de 2021 foi enviado, pelo estudante Jorge
Luiz da Silva Amaral, ao e-mail do setor, um laudo atestando Altas Habilidades. A professora Wal-
céa Alves informou que, desde o recebimento do e-mail, a Coordenação já está em contato com a
PROAES, através da UFF Acessível, com a PROGRAD e com a Divisão de Atenção à Saúde do Es-
tudante, constituindo várias frentes para buscar respaldo institucional com todas as orientações ne-
cessárias para que se possa enquanto Curso e Coordenação, atender as especificidades do caso do
estudante dentro do que prevê e garante como direito a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LD-



BEN, capítulo IV, artigo 47, parágrafo 2º, e capítulo V, artigos 58 e 59 (em especial, itens I e II) e na
Resolução CUV Nº 037/2019, que dispõe sobre a Política de Acessibilidade e Inclusão da Universi-
dade Federal Fluminense e o Plano de Acessibilidade e Inclusão da UFF – UFF Acessível, além de
considerar princípios importantes e basilares para a perspectiva da inclusão da diversidade humana
postulados na Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Destacou, ainda, que já foram realizadas reuniões
com os setores acima mencionados, bem como internamente, com a Assessoria de Educação Inclu-
siva e Acessibilidade, a fim de levantar estratégias e estabelecer um plano didático-pedagógico ex-
cepcional. Salientou, por fim, que todas essas demandas estão sendo feitas com muito critério e
atenção, dentro dos prazos possíveis de realização, observando-se, sempre, o respaldo institucional
da UFF. Semana da Pedagogia. A professora Walcéa Alves informou sobre o planejamento e idea-
lização de uma Semana da Pedagogia a ser realizada em 2022. Ainda será necessário sistematizar
uma comissão organizadora. Espera-se que a referida Semana possa unir docentes e discentes e tam-
bém incluir outras licenciaturas, mas com foco na Pedagogia, trazendo temas e questões relevantes,
como Monografia, Inclusão, entre outros. Informe do estudante Jorge Luiz Silva Amaral. O alu-
no Jorge Luiz Silva Amaral apresentou brevemente ao Colegiado, a título de informe, reflexão e
proposição de um futuro debate, dados relativos à dificuldade e permanência de estudantes negros
na universidade. Apresentou, ainda, dados específicos da UFF e do Curso de Pedagogia. Destacou
também que o horário vespertino do Colegiado de Curso é problemático para a presença de muitos
alunos. Sobre a questão do horário, a professora Walcéa Alves pontuou que já houve reflexão sobre
o assunto em reuniões anteriores e que havia dificuldades da mudança de horário do Colegiado por
conta dos horários das aulas, mas apontou que o tema poderia voltar como ponto de pauta novamen-
te, havendo o entendimento de que seja importante discutir o assunto. 2. Pontos de Pauta: Inclu-
são da disciplina Tópicos Especiais em Educação, Saúde e Sociedade no currículo do curso de
Pedagogia. O departamento SSE, ofertante da disciplina, verificou, através da sua chefia, o profes-
sor José Artur Fernandes, e de acordo com os demais professores presentes, que o melhor encami-
nhamento para o atendimento do curso de Pedagogia seria a reativação da disciplina Educação, Saú-
de e Sociedade, código SSE00307, equivalente à disciplina Tópicos Especiais em Educação, Saúde
e Sociedade, código SSE00227. Aprovado. Aprovação de três disciplinas optativas para inclusão
no currículo do curso de Pedagogia. O professor José Artur Fernandes, chefe do departamento
SSE, apresentou, ao Colegiado, as ementas de três disciplinas optativas já previamente aprovadas
no departamento: Ensino, Currículo e Inclusão; Educação Popular nas Favelas e Periferias; Educa-
ção Libertária. Após a apresentação, o Colegiado aprovou a inclusão das disciplinas no currículo do
Curso de Pedagogia. Perfil Docente de PPE. A professora Walcéa Alves informou que não foi pos-
sível ainda a discussão sobre o tema em reunião departamental do SSE. Espera-se que isso possa ser
feito na reunião departamental de janeiro. Feito isso, ter-se-á o posicionamento dos dois departa-
mentos, SFP e SSE, o que será importante para subsidiar uma Reunião Extraordinária sobre o Perfil
Docente de PPE. Decidiu-se agendar uma Reunião Extraordinária de Colegiado Ampliado para tra-
tar do tema Perfil Docente de PPE, a ocorrer no dia 20 de janeiro de 2022, às 14 horas. Aprovação
da ata do Colegiado de Curso de Novembro. Após leitura, o estudante Jorge Luiz Amaral solici-
tou a inclusão de alguns trechos relativos à sua fala na última reunião e o colegiado decidiu pela ob-
servância às questões apontadas. A ata será reapresentada com as alterações na reunião de janeiro de
2022, para aprovação.  Calendário do Colegiado de Curso de 2022.  Aprovado.  Aprovação de
DTS da Rede Monografia. As professoras Walcéa Alves e Márcia Maria e Silva fizeram um breve
histórico da constituição e trabalho da Rede Monografia. Após apresentação, a DTS foi aprovada.
Resolução de Monografia. Após leitura, e com alguns pequenos ajustes sugeridos pelo Colegiado,
a Resolução de Monografia foi aprovada. 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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