
CHAPA 20:  

Educação Pública e Justiça Social 

Uma proposta coletiva para a direção da Faculdade de 

Educação da UFRJ (2019-2023) 

  

O que nos mobiliza para esta empreitada é a vontade de trabalhar em um projeto 

coletivo para reafirmar cada vez mais a Faculdade de Educação da UFRJ como 

espaço plural e democrático de defesa da educação pública e da justiça social.  

 

Nossa chapa “Educação Pública e Justiça Social” apresenta-se para 

concorrer ao mandato da direção da Faculdade de Educação no período 2019-2023 

A chapa é composta pela Professora Doutora Maria Muanis (Departamento de 

Fundamentos da Educação) e pelo Professor Doutor Thiago Ranniery 

(Departamento de Didática).  

A comemoração dos 50 anos da Faculdade de Educação (FE) foi um marco 

da existência de nossa unidade. Juntos, exaltamos a importância da história de 

meio século na formação de gerações de pedagogos, professores, gestores e 

pesquisadores expressa na reconhecida qualidade de seus cursos graduação e pós-

graduação. Agora, próximo à celebração do centenário da UFRJ, a Faculdade de 

Educação está diante do desafio de relançar sua consolidada trajetória. No cenário 

político contemporâneo, tanto a educação pública - da escola básica ao ensino 

superior - quanto a imprescindível tarefa da justiça social aparecem 

incessantemente ameaçadas em consonância com um projeto mais amplo de 

desorganização e deterioração da sociedade civil. A barbárie em curso não pode 

ser mesmo negligenciada. Afirmar nossa pluralidade de sujeitos, saberes e 

experiências é cada vez mais oportuno quando o cerceamento da liberdade de 

pensamento é uma  das faces de um programa de guerra à vida. 

No cenário de devastadora crise política e econômica, com graves 

consequências para universidade pública brasileira, sabemos que gerir a FE é uma 

tarefa complexa. A UFRJ, assim como as demais universidades federais, tem 

enfrentado uma política de enfraquecimento e debilitação com cortes substanciais 

de recursos que comprometem seu pleno funcionamento, além dos limites já 



impostos pela Emenda Constitucional n 95/2016. Contudo, nesses tempos de 

ameaça à construção – e, em muitos momentos, da busca pela destruição - da 

educação pública comprometida com a democracia, do reforço de práticas 

neoconservadoras e preconceituosas, da desqualificação do espaço público e de 

seus profissionais, da implementação de políticas de formação docente pautadas 

na lógica do mercado, torna-se fundamental reposicionar o lugar das faculdades, 

escolas e centros de educação das universidades públicas. 

Assumimos que nossa tarefa primordial é trabalhar para articular a 

multiplicidade e pluralidade deste lugar de formação de profissionais da educação  

e de produção científica, cultural e artística, comprometido com um projeto de 

justiça social, capaz de garantir uma formação crítica e de qualidade para a 

diversidade de estudantes que buscam a excelência dos cursos da Faculdade de 

Educação, na graduação (Pedagogia e Licenciaturas) ou na pós-graduação (stricto 

sensu e lato sensu). Deste modo, acreditamos que atingiremos mais plenamente 

nossos objetivos para os próximos quatro anos se formos capazes de atuar 

coletivamente com e em torno de nossas diferenças e incompletudes a fim de 

superar barreiras reais e imaginárias em nosso cotidiano e ecoar as diversas faces 

e dimensões de atuação da FE. Queremos, assim, trabalhar para promover um 

ambiente de colaboração e diálogo permanente, com respeito à diversidade de 

posições epistemológicas, políticas e ideológicas e, em especial, comprometido com 

a autonomia universitária tanto administrativa quanto pedagógica. Para isso, é 

necessário continuarmos insistindo na construção coletiva de um projeto no qual 

estudantes, docentes e técnicos atuem em: 

• um ambiente acadêmico que favoreça o aprendizado criativo;  

• uma infraestrutura e  instalações adequadas; 

• equipes formadas por professores, técnicos e estudantes valorizadas e 

comprometidas com suas atividades; 

• instâncias de decisão democráticas coletivas, representativas e 

participativas; 

• articulação interna e com as demais unidades da UFRJ; 

• defesa do protagonismo da FE no Complexo de Formação de Professores da 

UFRJ; 



• compromisso com acolhimento, permanência e orientação do percurso 

formativo dos estudantes;  

• garantia da diversidade de sujeitos, saberes e práticas. 

Formar profissionais da educação – professores, pedagogos, gestores e 

pesquisadores - é uma tarefa de grande complexidade, para a qual temos que 

garantir e investir nossos melhores esforços. As especificidades de nossa função 

social e política como unidade acadêmica bem como a multidimensionalidade de 

nossa atuação exigem investimentos singulares e atravessados em muitos e 

diferentes níveis. Afinal, em qual política universitária queremos investir 

quando assumimos a defesa desse espaço articulado e múltiplo de formação 

que é a FE? Que tipos de relação intenciona-se estabelecer com a educação 

básica pública? E com as demais unidades acadêmicas da UFRJ envolvidas com 

as diferentes licenciaturas? Que responsabilidades políticas e éticas defende-se 

com a sociedade ampla? Como a Faculdade de Educação e a universidade 

podem, deste modo, participar dos processos de justiça social? As respostas a 

esses questionamentos se tecem no coletivo e são permanentemente renovadas, 

frente aos muitos desafios que somos chamados a enfrentar. 

Em primeiro lugar, defendemos a necessidade de nos situar e nos 

posicionar constantemente em meio aos debates internos da área das Ciências 

Humanas. Como unidade produtora de conhecimento do Centro de Filosofia de 

Ciências Humanas, não podemos, de forma alguma, desconsiderar a escalada das 

políticas de desmonte da produção científica, traduzida ainda no alastramento da 

descrença quanto à sua fecundidade. Somos, hoje, chamados a assumir nosso papel 

político e epistemológico nos embates internos e externos à UFRJ, diretamente 

relacionados à nossa área do conhecimento. Nossa tarefa teórica e ação política do 

lugar das humanidades exigidas pela esfera pública envolvem, portanto, a 

capacidade de pensar e agir conjuntamente diante da urgente necessidade de criar 

respostas face o terrível alcance da destruição cotidiana das paisagens onde se 

tecem nossas vidas,  

Em seguida, e pela natureza epistemológica de nossa área, entendemos que 

pesquisa, ensino e extensão se imbricam no nosso fazer profissional cotidiano, 

exigindo uma reflexão constante e inventiva acerca da articulação entre essas três 

atividades acadêmicas. Reconhecemos que as fronteiras que as diferenciam e, 



sobretudo, as posicionam de forma hierarquizada foram produzidas 

historicamente. Contudo, tais barreiras não devem ser jamais naturalizadas.  Nós 

apostamos no campo educacional como um terreno propício para problematizar 

essas relações. Nossas pesquisas e ações de formação tendem a desafiar a 

sedimentação distintiva entre as diferentes esferas de problematização do 

conhecimento – produção, ensino, utilização -, permitindo assim desestabilizá-las e 

pensar outras formas de articulação possíveis.  

Desafios recentes que nos propomos a continuar levando a cabo colocam 

em evidência o imperativo permanente de refletirmos sobre a articulação entre os 

diferentes espaços envolvidos nos processos de formação docente e nos projetos 

de pesquisa e de extensão que desenvolvemos. Propomos seguir fortalecendo o 

lugar central assumido pela Faculdade de Educação no Complexo de Formação de 

Professores da UFRJ. Acreditamos que tal defesa requer manter vibrante a relação 

da Faculdade de Educação (FE) com o Colégio de Aplicação (CAP), com os 

diferentes institutos envolvidos nas licenciaturas da UFRJ e com o conjunto das 

escolas da educação básica das redes federal, estadual e municipais, igualmente 

protagonistas nesse trabalho coletivo de produção do conhecimento e formação. E, 

não somente, seguiremos atuando nessas relações a fim dar suporte para 

consolidar o funcionamento das instâncias do Complexo (NPPL, GOPs e REPs), 

articular nossa atuação nas reformas dos cursos de licenciaturas da UFRJ e 

impulsionar espaços e tempos em que a especificidade da formação profissional 

docente e sua valorização estejam no centro do debate.   

Nosso investimento no Complexo de Formação de Professores é uma aposta 

no protagonismo da FE em atuar na composição de uma política própria de 

formação de professores da UFRJ. Mais do que nunca, esse permanente trabalho de 

articulações das e nas nossas diferenças tem se mostrado uma estratégia 

fundamental para garantir uma atuação propositiva da universidade pública e da 

FE, em particular, no quadro de políticas educacionais que acossam a formação e o 

trabalho docente. Apostamos na pertinência e necessidade de continuar 

valorizando essa relação universidade e escola como lócus político de uma 

resistência criativa e de defesa da autonomia pedagógica docente quer seja da 

universidade, quer seja das escolas básicas, tão ameaçadas em nosso presente.  Os 

princípios da horizontalidade, pluralidade e integração de saberes, sujeitos e  



territórios - perpassado pelas dimensões pública e coletiva de construção do 

Complexo – reafirmam cotidianamente esta aposta. 

Nesse sentido, estamos comprometidos com as questões organizacionais da 

Extensão com o objetivo de enfrentar os desafios criados pela creditação, mas 

consideramos de suma importância, para tanto, continuar a pensar, redimensionar 

e fortalecer seu lugar na articulação pesquisa-ensino. A extensão reascende a 

relação universidade e sociedade e também exige desmontar a distinção teoria e 

prática. Coloca em cena ainda mais uma camada na necessidade eminente de 

valorizar uma diversidade de sujeitos e espaços envolvidos na formação. Portanto, 

na convergência formada entre Complexo de Formação de Professores, a extensão 

e o lugar da FE no campo de produção acadêmica, está o reconhecimento de uma 

complexa rede da qual participam professores da universidade, professores da 

escola básica, estudantes e técnicos e outros tantos sujeitos que, nesse espaço 

entrelaçado, se formam coletivamente. Não sem razão, todos esses elementos nos 

levam ao compromisso crucial com uma gestão que possa manter essa rede 

constantemente articulada, ecoando e dando visibilidade a sua pluralidade e 

extraindo desse movimento a própria identidade da Faculdade de Educação. 

Quando tomamos a Faculdade de Educação por essa rede multiplamente 

articulada, somos levados ao nosso compromisso político com a reforma curricular 

do Curso de Pedagogia e com um projeto de constante acompanhamento do 

currículo. Trata-se da defesa de uma concepção de currículo que integra ensino, 

pesquisa e extensão e que possibilita percursos de formação diferenciados e mais 

autônomos, além de valorizar as esferas de debate democrático na sua construção. 

Rede que, não sem razão, considera ainda a pós-graduação, stricto sensu e lato 

sensu, com destaque para o reconhecimento do CESPEB, um lugar potente ocupado 

pela Faculdade de Educação na formação continuada de professores das escolas 

públicas.  Rede com a qual, pretendemos trabalhar para dar solidez às ações de 

internacionalização que permitam estreitar o nosso diálogo com as pesquisas 

desenvolvidas nos diferentes centros de produção do conhecimento educacional. 

De fato, como espaço de produção de conhecimento e de cultura implicado 

na formação inicial e continuada de professores, a Faculdade de Educação da UFRJ 

tem enorme responsabilidade na reflexão sobre diferentes aspectos da educação 

pública no Brasil. Esta contribuição se dá através das variadas formas de 



participação e de diferentes atores institucionais – docentes, técnicos-

administrativos e estudantes. Seja por meio de pesquisas realizadas no âmbito da 

FE, seja por meio de participações diretas em projetos desenvolvidos por 

diferentes instâncias governamentais voltados à melhoria da educação básica 

pública, intervimos nos espaços de debate sobre a política educacional. É 

necessário enfrentar de forma comprometida e crítica o desafio de responder às 

demandas oriundas dessas políticas públicas na área de educação sem, no entanto, 

abrir mão da autonomia universitária.  

Comprometida no sentido de entender o papel da Faculdade de Educação 

de colocar os conhecimentos que produz a serviço da democratização e 

universalização da escola e da universidade pública brasileira. Crítica, pois, 

entendemos que a gestão dessas demandas não significa a assunção de uma tarefa 

meramente técnica ou executora, mas sim de uma ação política que reafirma 

cotidianamente o lugar da FE da UFRJ na construção de um projeto no qual a 

educação pública para todos possa se efetivar. Com essa abordagem, desejamos 

manter viva a indissociável aliança entre educação pública e justiça social, 

assentada nas possibilidades fecundas e emancipatórias da universidade pública, 

gratuita e autônoma, sem a qual não haverá democracia.   

Para tanto, atuar politicamente a partir do lugar da FE implica, igualmente, 

entender a especificidade dos diferentes papéis – como estudantes, técnicos 

administrativos, técnico em assuntos educacionais e docentes – que exercemos e, 

ao mesmo tempo, reconhecer a importância de lidar com os desafios da defesa do 

espaço do público. Para levar a cabo essa tarefa e assumir plenamente sua função 

social, política e epistemológica, a FE precisa contar com a ação de profissionais 

preparados, que ocupam esse espaço como docentes-pesquisadores, técnicos 

administrativos e técnicos em assuntos educacionais.  

A existência de uma instituição como a nossa justifica-se pelo fato de 

oferecer aos estudantes um espaço de formação e de participação - presente e 

futuro - na construção de uma sociedade democrática e mais justa.  Ser estudante 

da FE, seja da graduação ou da pós-graduação, é estabelecer uma relação crítica 

com diferentes saberes e experiências e produzir leituras da ordem social 

desigualmente estruturada na qual vivemos. Significa também ser estudante da 

UFRJ, esta universidade que, ao longo dos últimos anos, expandiu seus mecanismos 



de acesso e, de maneira crescente, recebeu estudantes de origem popular, 

trabalhadores, mais alunos negros, de menor renda, que são a primeira geração de 

sua família a chegar ao ensino superior. Com estas mudanças, cresce também 

nossa responsabilidade ética em pensar a formação e em trabalhar para que se 

expandam as possibilidades de efetiva permanência dos estudantes na UFRJ, 

mesmo em - ou talvez em virtude de - um contexto de permanente desmonte das 

possibilidades de permanência e acesso. Somos convocados a prover atividades 

que fortaleçam a sua formação, quer seja por pela instauração de uma política de 

acompanhamento estudantil, quer pelo fomento da participação em uma variedade 

de atividades acadêmicas como Monitoria, Iniciação Científica, Iniciação à 

Docência, Extensão e Pesquisa. Afirmamos nosso compromisso em trabalhar para 

que a FE/UFRJ seja um espaço democrático, plural, coletivo e crítico.  

 Ser técnico da FE significa enfrentar cotidianamente os desafios das 

políticas predatórias para o ensino superior, que muitas vezes ignoram os 

constrangimentos objetivos para a gestão acadêmica no dia-a-dia da vida 

universitária. Apostamos no papel estratégico do corpo de técnicos-

administrativos e técnicos em assuntos educacionais para seguirmos, através da 

construção coletiva,  na oferta de um projeto público de formação para a sociedade. 

Assim, propomos uma política de gestão administrativa que envolva os técnicos, 

não apenas como executores de decisões tomadas por outros setores da FE, mas 

como atores institucionais, que participam igualmente da concepção de um projeto 

coletivo, pedagógico, administrativo e político. Destacamos, assim, a integração 

estratégica das diferentes categorias de técnicos e dos setores que atuam nas 

múltiplas rotas de formação promovida pela FE. Para tal, apostamos tanto na 

reorganização dos cargos e funções quanto no investimento permanente na 

formação profissional em exercício desses atores, como parte integrante de uma 

política de gestão.  

Ser docente-pesquisador da FE é, por sua vez, vivenciar a permanente 

tensão entre o tempo da reflexão e os desafios do cotidiano. É ter que muitas vezes 

decidir na urgência e agir na incerteza. É formar sujeitos que possam contribuir 

para o desenvolvimento de um sistema público de educação e de pesquisa em 

nosso país incorporado ao seu papel de contribuir no combate às desigualdades 

que marcam as estruturas da sociedade brasileira. É saber reconhecer o nosso 



envolvimento na produção do conhecimento científico, cultural e artístico e na 

formação docente a partir da explicitação de nossas subjetividades, sem cair na 

tentação de prescrever soluções milagrosas percebidas como panaceia para todas 

as mazelas da educação pública. Afinal, defendemos uma concepção de professor 

como sujeito que produz e desenvolve saberes na sua formação e prática 

profissional, com autonomia para definir propostas e alternativas de ação. 

Assumimos, assim, continuar afirmando o compromisso com a defesa e luta por 

uma carreira estável, tanto na universidade como na educação básica, que 

proporcione as condições objetivas necessárias para se produzir, pesquisar, 

ensinar e orientar estudantes com profissionalismo. Uma carreira, portanto, que 

incentive e valorize o profissional que investe em sua formação e desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, estamos comprometidos a construir um ambiente 

acadêmico de reconhecimento às diferenças, rechaçando qualquer tipo de prática 

discriminatória e criando mecanismos para encaminhamento de queixas 

relacionadas a eventuais episódios deste tipo. Também lutaremos para garantir os 

direitos das pessoas com deficiência que frequentam a FE, sejam alunos, 

professores, técnicos ou visitantes.  

Consideramos ainda de grande importância aprimorar nossos mecanismos 

internos de circulação e troca de informações, a fim de que haja maior 

conhecimento mútuo sobre as diversas atividades de pesquisa e extensão 

realizadas no âmbito da FE, ampliando as possibilidades de intercâmbio e troca no 

âmbito da nossa comunidade. Defendemos, igualmente, uma Faculdade de 

Educação aberta às outras instituições e centros educacionais mais próximos, 

buscando simultaneamente fortalecer seu lugar no seio da cidade. Desejamos 

lançar a Agenda Cultural e Científica da FE, incorporando uma política de parcerias 

com centros culturais, tais como teatros, museus e cinema bem como albergando 

projetos e ações propostas por professores, estudantes e técnicos para ciência, arte 

e cultura. 

Para tanto, reconhecemos que é preciso demandar recursos para o 

funcionamento com qualidade de nossa faculdade. Neste sentido, precisamos estar 

em diálogo contínuo com a reitoria, com todas as pró-reitorias e com os colegiados 

superiores da UFRJ (CONSUNI, CEG, CEPG e CEU), a fim de buscar garantir tais 

recursos e estabelecer um canal de comunicação permanente com essas instâncias 



em relação às nossas demandas.  Isso não significa negar as difíceis condições de 

trabalho e de infraestrutura que temos enfrentado na FE, resultantes de processos 

conjunturais e estruturais mais amplos que recaem sobre as universidades 

públicas brasileiras. Assumimos, todavia, que continuar a defender a FE como um 

espaço de reflexão e formação, exige assumir a complexidade do enfrentamento 

dessa situação.  

Nestes próximos quatro anos, temos diante de nós um desafio importante: o 

espaço físico da FE, seja pelo atraso na reforma Palácio Universitário, seja pela 

estagnação da nossa edificação no campus do Fundão, o que tornou necessário 

nosso deslocamento para outros espaços da Praia Vermelha.  Entendemos que esse 

projeto coletivo só acontece na defesa incondicional do nosso espaço físico; um 

espaço que possa materializar as diversas relações, os projetos e as possibilidades 

de encontro que a FE propõe. Não será fácil, mas qualquer passo não poderá ser 

feito sem garantia de melhoria das condições de trabalho para todos na FE. Temos 

consciência da responsabilidade que se coloca para a direção da FE em continuar a 

conduzir de forma democrática  e séria este processo, o que implica a retomada do 

debate com a comunidade acadêmica.  

Trata-se ainda de saber discernir, em nossa política de atuação, o que é da 

ordem de nossa intervenção direta e o que extrapola nosso raio de interferência. 

Esse discernimento nos parece importante para explorarmos coletivamente nossas 

forças e concentrarmos nossos esforços para melhoria e mudança de nossas 

condições objetivas e subjetivas de trabalho, naquilo que acreditamos ser de nossa 

alçada e responsabilidade. Do mesmo modo, essa diferenciação permite identificar 

e apoiar as ações que, embora não sejam de nosso campo de ação mais direta, 

pressionam e reforçam a construção de um projeto de universidade democrática, 

autônoma e crítica no qual apostamos. A incorporação da dimensão histórica nesse 

tipo de enfrentamento é crucial, na medida em que autoriza uma análise das 

últimas gestões, permitindo não apenas um retrato instantâneo da realidade, mas 

um recorte, no qual é possível capturar um movimento que enfrenta a crise, 

fazendo a FE avançar.  

Tempos de crise são também de reativação de outros sentidos possíveis de 

educação, de democracia, de público, de formação docente, de conhecimento 

científico, de gestão de escola e de universidade pelos quais nos interessa lutar. 



Este é um momento de discutir democraticamente essas questões, expressar 

nossas inquietações, avaliar nossas potencialidades e fragilidades e planejar a 

Faculdade de Educação que queremos! Temos algumas semanas para discutir 

propostas e quatro anos para avançar no debate  e buscar implementá-las, em 

diálogo com os diferentes setores que fazem parte da FE. Para isso, precisamos 

continuar a pensar coletivamente, em qual direção queremos avançar e, por isso, 

propomos aprofundar e consolidar a construção do Projeto Político Pedagógico da 

FE. Para tanto, propomos a manutenção das reuniões interdepartamentais e da 

plenária da FE como espaços coletivos e plurais nos quais os diferentes atores 

possam elaborar conjuntamente seus desejos para o futuro da FE. Esperamos, 

assim, poder pactuar coletivamente nossos interesses de universidade pública 

para a sociedade que queremos e quais esforços precisamos somar para responder 

ao que a sociedade espera de nós.  

Há muito mais a refletir e propor, mas queremos começar com estas 

questões, esperando que representem as inquietações iniciais para a formulação 

de um projeto amplo e abrangente para a FE/UFRJ. Para isso, apresentamos a 

seguir uma proposta de sistematização de desafios, compromissos e ações para 

discutirmos. Contamos com cada um de vocês para continuarmos nesta construção 

pela educação pública e justiça social!  

 

Maria Muanis e Thiago Ranniery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCAÇÃO PÚBLICA E JUSTIÇA SOCIAL 

 

DESAFIO 1:  Defender o papel político e social da 
Faculdade de Educação face às demandas de formação docente 

e de produção do conhecimento  
 

COMPROMISSOS 
 

 
AÇÕES 

1. Fortalecer a FE na 
comunidade acadêmica 
interna da UFRJ e no cenário 
nacional da educação.  
 

 

1.1 Consolidar o 
protagonismo da Faculdade 
de Educação no Complexo 
de Formação de Professores 
(CFP)  
 

1.1.1. Garantir a representação da FE no comitê gestor do CFP; 
 
1.1.2. Garantir a participação da FE em todos os Núcleos de 
Planejamento Pedagógico das Licenciaturas (NPPLs);  
 
1.1.3. Incentivar a participação da FE nos Grupos Orientação 
Pedagógica (GOPs) das outras licenciaturas e garantir sua 
participação nos GOPs da Pedagogia; 
 
1.1.4. Consolidar o protagonismo da FE na coordenação das 
Redes de Educadores de Prática de Ensino (REPs); 
 
1.1.5. Consolidar as REPs como polo articulador da formação 
inicial e continuada dos docentes da educação básica. 
 
1.1.6. Consolidar o estágio como polo articulador da formação 
inicial e continuada dos docentes da educação básica. 
 
1.1.7.  Fortalecer a Coordenação de Estágio como espaço de 
articulação entre universidade e escola e como promotora de 
ações que fomentem debates com/entre as equipes de Prática de 
Ensino a fim de garantir a consolidação e a integração das REPs, a 
partir de discussões sobre concepções e experiências de estágio 
tendo em vista a formação de professores; 
 
1.1.8. Fortalecer e estimular parcerias entre as ações de 
formação continuada promovidas pela FE (CESPEB, pós graduação 
lato e stricto sensu e extensão);  
 
1.1.9. Incentivar a realização de investigações acadêmicas 
acerca do CFP como política institucional de formação de 
professores visando diálogo nacional e internacional; 
 
1.1.10. Criar canais de comunicação com a sociedade a fim de 
divulgar as experiências pedagógicas desenvolvidas no âmbito do 
CFP (através de canais de vídeos, podcasts e uso das mídias 



digitais); 
 
1.1.11. Garantir e ampliar a interlocução com a secretaria 
municipal de educação do Rio de Janeiro, com a secretaria 
estadual de educação do Rio de Janeiro, e com a rede federal de 
ensino da educação básica no Rio de Janeiro (CPII, IFES, IBC, INES, 
CEFETs) a fim de consolidar estas parcerias no CFP tendo em vista 
os princípios que norteiam a formação docente nesta política 
institucional; 
 
1.1.12. Manter e ampliar a articulação da FE com as escolas 
públicas do CFP nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da 
extensão; 
 
1.1.13. Redesenhar o Programa de Apoio ao Docente do Ensino 
Superior (PADES, como um programa do CFP, desenvolvido com 
protagonismo da Faculdade de Educação a partir de dois eixos 
centrais de atuação:   
a) em parceria com o CAP, voltado aos professores que atuam nas 
licenciaturas  com  o objetivo de aproximá-los do debate 
contemporâneo sobre as especificidades da formação docente;  
b) voltado aos docentes e técnicos de todos os institutos da UFRJ, 
por meio do fortalecimento de ações como cursos, disciplinas e 
seminários, com o objetivo de promover a reflexão sobre a 
docência no ensino superior; 
 
1.1.14. Fortalecer a  participação da FE nos debates públicos 
sobre as políticas educacionais que envolvem diretamente as 
escolas públicas da educação básica (Base Nacional Curricular 
Comum, BNCC Formação de Professores, Plano Nacional de 
Educação, Políticas de Avaliação de larga escala, entre outras). 

1.2 Ampliar os canais de 

comunicação entre a Faculdade 

de Educação e as instâncias 

acadêmicas e de gestão da 

UFRJ.  

 

1.2.1. Manter os canais institucionais de diálogo da Direção com a 
decania e a administração central;  
 
1.2.2. Estimular a participação professores, técnicos e estudantes 
em todas as instâncias consultivas e deliberativas abertas à 
participação na UFRJ; 
 
1.2.3. Participar diretamente com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFRJ enfatizando princípios gerais e demandas 
específicas da área de educação.  
 

1.3 Buscar novas parcerias e 
consolidar parcerias 
existentes com instituições 
públicas a fim de fortalecer a 
educação superior pública no 
Rio de Janeiro e no Brasil.  

1.3.1. Incentivar e fomentar o desenvolvimento de projetos 
interinstitucionais de ensino, pesquisa e extensão; 
 
1.3.2. Ampliar a circulação de estudantes de graduação e pós 
graduação em espaços de excelência na área de educação e/ou 
áreas correlatas no Rio de Janeiro. 

1.4. Ampliar a divulgação 
científica junto à sociedade  
 

1.4.1. Estimular a divulgação dos resultados de pesquisas 
desenvolvidas pelos docentes e discentes da FE, em diferentes 
veículos de comunicação e espaços de debates educacionais; 
 
1.4.2. Ampliar e consolidar o uso de novas tecnologias de 
informação e comunicação para a divulgação científica 
(instagram, facebook, youtube, podcast); 



1.4.3. Fortalecer o podcast da FE para divulgação de questões 
contemporâneas do campo educacional; 
 
1.4.4. Criar um canal de vídeo Educação e Sociedade com vistas a 
debater temas educacionais contemporâneos que movimentam a 
arena pública; 
 
1.4.5. Criar uma Agenda Cultural e Científica de divulgação de 
eventos da UFRJ e da cidade que estejam articulados à formação 
de professores e pedagogos nos veículos de comunicação da FE; 
 
1.4.6. Criar uma aba específica na página da FE para a divulgação 
de trabalhos científicos de professores e estudantes da FE. 
 

1.5. Fortalecer a atuação da 
FE em instâncias de interesse 
da comunidade acadêmica e 
do campo educacional  

1.5.1. Participar ativamente no âmbito do FORUNDIR (Fórum 
Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de Educação ou 
Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras) e continuar a 
participar ativamente do FORPRED (Fórum Nacional de 
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação da 
ANPEd); 
 
1.5.2. Estimular a ocupação de espaços institucionais de 
representatividade nas diferentes instâncias consultivas e 
deliberativas que envolvem os interesses da comunidade 
acadêmica do campo educacional (ANPED, CAPES, CNPq e nos 
Fóruns relacionados à área educacional); 
 
1.5.3. Fortalecer a Comissão de Convênios e Relações 
Internacionais da FE, visando intensificar e ampliar nossos 
intercâmbios internacionais. 
 

1.6. Consolidar a FE como 
espaço de produção e 
conservação de memória 
institucional da história da 
Educação no país  

1.6.1. Estimular diferentes ações que visem a produção e 
consolidação da memória da FE; 
. 
1.6.2. Assegurar as condições objetivas para o pleno 
funcionamento dos Arquivos da FE; 
 
1.6.3. Fortalecer o Programa de Estudos e Documentação 

Educação e Sociedade- PROEDES -, assegurando seu papel na 
preservação de fontes e de apoio à pesquisa.  

1.7  Estimular o 
protagonismo da FE na 
criação de programas 
pedagógicos que visem a 
permanência dos estudantes 
na graduação na 
universidade 

1.7.1. Aprimorar e consolidar o modelo de monitoria de apoio 
pedagógico desenvolvido pela coordenação de pedagogia e de 
licenciaturas como política de permanência dos alunos na 
universidade e nas licenciaturas; 
 
1.7.2. Estabelecer parcerias com a PR-1 e a PR-7 com o objetivo 
de espraiar os programas de apoio pedagógico pela Universidade 
a partir da experiência da FE; 
 
1.7.3. Fomentar a produção e divulgação de trabalhos 
acadêmicos sobre a Monitoria de Apoio Pedagógico desenvolvida 
pela FE; 
 
1.7.4. Estabelecer parcerias com outros cursos de graduação da 
UFRJ, garantindo à FE papel relevante nos desenhos das 
monitorias de apoio pedagógicos adequadas às necessidades 
específicas de cada curso. 



2. Consolidar a comunidade 
acadêmica da FE como um 
espaço de PESQUISA   

 

2.1. Fortalecer a FE como 
centro de excelência de 
pesquisa em educação  
 

2.1.1. Estimular ações que fortaleçam a articulação entre os 
programas de pós-graduação lato e stricto sensu; 
 
2.1.2. Procurar assegurar pelos meios disponíveis (junto à UFRJ e 
às agências de fomento) os recursos humanos e materiais para o 
bom funcionamento das instâncias de coordenação diretamente 
relacionadas à pesquisa; 
 
2.1.3. Retomar o debate interno sobre o Mestrado Profissional 
sob a coordenação da FE.  
 
2.1.4. Fortalecer a atuação dos professores da FE nos mestrados 
profissionais, de ensino de e de outras áreas; 
 
2.1.5. Garantir o bom funcionamento dos laboratórios de 
pesquisa existentes e apoiar a ampliação desses espaços em 
função da demanda do corpo docente;  
 
2.1.6. Intensificar as ações da Comissão de Convênios e Relações 

Internacionais da FE com o intuito de ampliar e fortalecer nossas 

ações de internacionalização; 

  

2.1.7. Estimular a participação dos docentes em pesquisas 

institucionais financiadas pelas agências de fomento;  

2.1.8. Incrementar o engajamento dos alunos de graduação da FE 
em atividades de pesquisa; 
 
2.1.9. Ampliar a participação, com apresentação de trabalhos, de 
estudantes de graduação e pós-graduação em eventos científicos; 
 
2.1.10. Estimular a apresentação dos trabalhos monográfico de 
conclusão de curso dos estudantes de pedagogia na SIAC; 
 
2.1.11. Criar uma cartografia das pesquisas desenvolvidas na 
Faculdade de Educação a ser divulgada na página da FE, com 
objetivo de dar visibilidade às mesmas e possibilitar aos alunos de 
graduação, pós-graduação e o público em geral o conhecimento 
destas investigações; 
 

2.2. Ampliar e qualificar a 
articulação entre a pós-
graduação e a graduação  
 
 
 

2.2.1. Criar um fórum interno anual, para debater a natureza, o 
papel e os desafios da pesquisa educacional, a partir de nossas 
experiências de pesquisa na graduação e pós-graduação; 
 
2.2.2. Ampliar os canais de diálogo entre o PPGE, os 
departamentos e coordenações do FE; 
 
2.2.3. Estimular o desenvolvimento de atividades acadêmicas que 
permitam integrar estudantes de graduação e pós-graduação; 
 
2.2.4. Ampliar a oferta de seminários internos voltados à 
apresentação e discussão de pesquisas dos professores e grupos 



de pesquisa da FE; 
 
2.2.5. Fortalecer o Seminário Anísio Teixeira como espaço 
institucional de trocas e socialização entre alunos e professores 
de graduação e pós-graduação, possibilitando aos alunos da 
graduação certificação de horas complementares e a integração 
com a reforma do currículo da Pedagogia (como Seminário 
Integrador); 
 
2.2.6. Criar uma aba na página da FE para a divulgação de 
processos seletivos para vagas de voluntários e bolsistas de 
iniciação científica nas pesquisas coordenadas por professores da 
Faculdade de Educação. 

 

2.3. Revista Contemporânea 
de Educação com fluxo 
regular e publicação de 
trabalhos relevantes de 
pesquisadores de diversas 
instituições no Brasil e no 
exterior 

2.3.1. Apoiar com recursos humanos e materiais necessários a 
equipe responsável pela Revista Contemporânea de Educação 
(RCE); 
 
2.3.2. Continuar investindo na qualificação da Revista, a partir dos 
critérios de classificação da área de Educação utilizados pela 
Capes (Web Qualis); 
 
2.3.3. Melhorar a conexão de internet e hospedagem virtual da 
revista; 
 
2.3.4 garantir a periodicidade da revista e colaborar com a 
divulgação dos números publicados, por intermédio dos veículos 
oficiais de comunicação da FE. 

3. Fortalecer a FE como 
espaço de ENSINO 
 

 

3.1. Dar continuidade ao 
reconhecimento da FE como 
centro de excelência de 
formação inicial e continuada 
de professores da Educação 
Básica e do Ensino Superior 

3.1.1. Apoiar, com recursos materiais e humanos necessários, o 
trabalho das Coordenações de Pedagogia, de Licenciaturas, de 
Estágio, de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 
 
3.1.2. Criar canais de diálogo permanentes entre a direção e as 
diferentes coordenações de ensino; 
 
3.1.3. Fortalecer o papel do Núcleo de Planejamento Pedagógico 
da Licenciatura em Pedagogia e do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE); 
 
3.1.4. Manter a qualidade acadêmica do Curso de Pedagogia, 
levando em consideração os critérios institucionais do MEC; 

GRADUAÇÃO 
3.2 Garantir a aprovação do 
currículo de PEDAGOGIA a 
partir da proposta resultante 
dos trabalhos da Comissão de 
Reajuste do Currículo de 
Pedagogia (CRCP) e dos 
desafios relacionados às 
políticas de formação 
docente atuais 

 
3.2.1. Garantir a aprovação da reforma curricular da Pedagogia e 
sua implementação; 
 
3.2.2. Elaborar junto com a Comissão de Reforma do Currículo 
critérios de transição do currículo antigo para o novo; 
 
3.2.3. Fortalecer o NPPL e o NDE como espaços de reflexão e 
avaliação permanente do novo currículo; 
 
3.2.4. Criar e fortalecer espaços de diálogo entre as experiências 
docentes dos professores que atuam no curso de Pedagogia. 



3.3 Promover ações que 
visem a permanência dos 
licenciandos em pedagogia e 
que ampliem e qualifiquem 
sua formação  

3.3.1. Intensificar e aprimorar ações de acompanhamento 
acadêmico dos estudantes do curso de Pedagogia, por meio da 
COAA; 
 
3.3.2. Fortalecer as ações dos GOPs no sentido de orientar o 
aluno a construir e analisar seu percurso formativo dentro do 
curso; 
 
3.3.3. Consolidar o programa de Monitoria de Apoio Pedagógico, 
em especial para alunos dos primeiros períodos do curso; 
 
3.3.4. Impulsionar a criação de oficinas a partir das dificuldades 
pedagógicas identificadas pelos alunos para sua permanência no 
curso, especialmente para estudantes que estejam em períodos 
mais avançados; 
 
3.3.5. Estimular a participação dos estudantes de Pedagogia nos 
espaços acadêmicos de formação como o PIBIC, PIBID, monitoria 
de disciplinas, monitoria de apoio pedagógico, Seminário Anísio 
Teixeira etc; 
 
3.3.6. Ampliar e fortalecer o PIBID de Pedagogia junto à 
coordenação geral do PIBID; 
 
3.3.7. Apoiar os eventos acadêmicos promovidos pelos 
estudantes, como a Semana da Educação;  
 
3.3.8. Apoiar o NPPL da pedagogia no planejamento do EntreNós: 
Semana da pedagogia e em outras ações voltadas à formação de 
professores e pedagogos; 
 
3.3.9. Fortalecer ações integradas por professores, técnicos e 
estudantes em eventos culturais e artísticos dentro da 
universidade, bem como promover visitas da comunidade 
acadêmica, em especial dos licenciandos, a espaços culturais, 
museus, exposições de arte, peças de teatro, espetáculos de 
dança etc;  
 
3.3.10. Estreitar o diálogo com a DIRAC no sentido de garantir 
condições para a permanência e formação qualificada dos alunos 
com deficiência; 
 
3.3.11. Ampliar espaços de troca de experiência entre os 
professores tendo como foco a permanência e formação 
qualificada dos alunos com deficiência; 
 
3.3.12. Buscar aprimorar as condições objetivas necessárias à 
permanência e formação do estudante com deficiência (tais como 
aquisição de programas de conversão de texto para cegos etc); 
 
3.3.13. Buscar aprimorar as condições para a frequência e 
continuidade do curso de estudantes mães do curso com a 
instalação de um trocador na FE ou no aulário; 
 
3.3.14. Ampliar canais de diálogo e troca e estudar ações junto 
aos setores competentes da UFRJ que atuam no campo da saúde 
mental (DISAE, IPUB, IP etc..);  



 
3.3.15. Realizar uma cerimônia de formatura semestral nas 
dependências do Palácio Universitário ou em outros locais da 
Praia Vermelha, garantindo que todos os estudantes que 
concluíram o curso possam participar de uma cerimônia de 
caráter simbólico e afetivo sem qualquer custo financeiro; 
 
3.3.16. Fomentar o desenvolvimento de trabalhos científicos 
sobre acesso, permanência e conclusão dos estudantes de 
Pedagogia e de licenciaturas; 
 
3.3.17. Estabelecer diálogo com a Decania do CFCH para a fim de 
traçar possibilidades de disponibilizar para acesso, consulta e 
pesquisa ao acervo de literatura da sala Felicidade Clandestina . 

 

3.4 Garantir as condições 
para o fortalecimento da 
parceria efetiva entre a FE e 
as demais unidades 
envolvidas com as 
LICENCIATURAS 
 

3.4.1. Criar canais de diálogo permanente entre a coordenação de 
Pedagogia e a das demais Licenciaturas; 
 
3.4.2. Participação efetiva da FE na definição de propostas de 
novos cursos de licenciatura; 
 
3.4.3. Participar mais efetivamente da definição de horários de 
disciplinas e alocação de espaços das mesmas nos cursos de 
licenciatura; 
 
3.4.4 Apoiar a Coordenação de Licenciaturas, em articulação com 
o CFP, na promoção de eventos e ações que tenham como centro 
a docência. 
  
 

3.5. Participar ativamente 
nos debates sobre a reforma 
recente das Licenciaturas  

3.5.1. Atuar junto ao CEG no sentido de fortalecer o papel da 
Comissão Permanente de Licenciaturas (CPL) nesses debates; 
 
3.5.2. Atuar junto à PR1 e ao CFP para consolidação do Fórum de 
Licenciaturas como espaços de trocas e debates acerca da 
formação inicial de professores; 
 
3.5.3. Estimular a organização de espaços de troca sistemática 
entre as diferentes licenciaturas, com o objetivo de identificar os 
desafios que a implementação da reforma representa para as 
diferentes licenciaturas; 
 
3.5.4. Estimular, em parceria com o CFP, a organização de 
espaços de trocas sistemáticas entre as diferentes licenciaturas 
com o objetivo de debater diretrizes nacionais para os cursos de 
licenciaturas, bem como a legislação e políticas referentes à 
formação docente. 
 
3.5.5. Impulsionar debates entre as diferentes licenciaturas 
acerca da legislação e política de formação docente a fim de 
fortalecer a defesa dos princípios do CFP, como política 
propositiva da universidade em articulação com a escola pública;  
 
3.5.6. Ampliar os canais de diálogo permanente com as 
coordenações dos diferentes cursos de licenciatura. 
 



PÓS-GRADUAÇÃO 
 
3.6. Estágio Doutoral 

 
3.6.1. Estimular o debate sobre a natureza e o papel do Estágio 
doutoral docente na formação do docente do Ensino Superior;  
 
3.6.2. Aproximar alunos de graduação e pós-graduação por 
intermédio de ações diretas como o estágio doutoral. 
 

3.7. Consolidação dos cursos 
de pós-graduação lato sensu 
 

3.7.1. Garantir as condições objetivas para a implementação e/ou 
consolidação de cursos de pós-graduação lato sensu; 

 
3.7.2. Buscar ações que fortaleçam o diálogo entre os cursos de 
pós-graduação stricto e lato sensu;  
 
3.7.3. Fortalecer o CESPEB como curso de especialização da FE, 
dentro do CFP, voltado à formação continuada de professores das 
redes públicas de ensino; 
 
3.7.4. Buscar condições adequadas de infraestrutura para o 
funcionamento do CESPEB, em especial, a alocação dos espaços 
para as turmas e a consolidação de uma secretaria de pós-
graduação lato sensu.  

 
 

3.8 Pós-Graduação em 
Educação 

3.8.1. Apoiar a produção e sistematização das informações 
necessárias para a avaliação interna e externa do PPGE; 
 
3.8.2. Estimular e garantir as condições objetivas necessárias para 
a consolidação de parcerias do PPGE com outras instituições de 
ensino, no âmbito do DINTER e do MINTER; 
 
3.8.3. Incentivar e dar suporte as ações de internacionalização do 
PPGE no âmbito do Capes Print; 3.9.4 Amparar e contribuir para o 
debate das estratégias do PPGE diante do reconhecimento como 
um programa de excelência; 
 
3.8.5. Fortalecer uma política de mapeamento dos egressos do 
PPGE.  
 
3.8.6. Apoiar as ações deliberadas pelo Colegiado da Pós-
graduação no que se refere diretamente à reforma curricular dos 
cursos de Mestrado e Doutorado. 

5. Consolidar a EXTENSÃO 
como atividade acadêmica 
organicamente integrada à 
formação inicial dos 
professores  
 

 

5.1. Consolidar um currículo 
de Pedagogia que contemple 
a integralização das ações de 
extensão como créditos 
curriculares 

5.1.1. Fortalecer com recursos humanos e materiais a 
Coordenação de Extensão; 
 
5.1.2. Apoiar as ações político- administrativas que visam criar o 
cargo comissionado para a função de coordenador de extensão; 
 
5.1.3. Consolidar o trabalho iniciado pela coordenação de 
extensão, dos créditos obrigatórios relacionados às atividades de 



extensão (RCS) no currículo de Pedagogia com especial atenção 
ao impacto destas atividades na formação docente do estudante 
de Pedagogia; 
 
5.1.4. Estimular e apoiar professores e técnicos e ampliarem o 
leque de ações de extensão da FE, visando a diversificação de 
ofertas para participação dos alunos; 
 
5.1.5. Diversificar ações de extensão da FE, em diferentes áreas 
de atuação no campo educacional, incluindo espaços não 
escolares; 

 
5.1.6. Aprimorar a divulgação de ações de extensão coordenadas 
por professores da FE para os alunos de graduação pela criação 
de uma cartografia destas ações a ser divulgada na página da FE, 
bem como pela produção de vídeos de divulgação dos projetos 
com participação docente, discente e de técnicos. 

 
 

5.2 Consolidar uma política 
de extensão da FE  
 

5.2.1. Intensificar os debates sobre a relação entre extensão e 
educação no âmbito da comunidade acadêmica da FE, assim 
como das políticas nacionais de extensão; 
 
5.2.2. Organizar atividades, eventos e seminários a fim de dar 
visibilidade e oferecer um espaço de troca das ações de extensão 
que envolva diretamente a formação docente e a escola pública;  
 
5.2.3. Apoiar a coordenação de extensão na promoção de 
debates e ações que visem ampliar a divulgação das ações de 
extensão da FE juntos aos alunos, as redes de ensino e à 
sociedade em geral; 
 
5.2.4. Potencializar a extensão como interface da universidade 
com a sociedade, divulgando seu impacto nos diversos setores 
sociais e educacionais pela criação de canais de divulgação destas 
ações junto à sociedade (canais de vídeo e podcasts); 
 
 
5.2.5. Estimular e fortalecer a criação de atividades de extensão 
entre docentes e técnicos nas licenciaturas. 

6. Consolidar um ambiente 
cotidiano de trabalho 
pautado no compromisso 
profissional, no diálogo e no 
respeito às diferenças (de 
posicionamento político, de 
perspectivas teóricas, de 
valores ) 

 

6.1. Garantir o 
funcionamento pleno das 
instâncias deliberativas e de 
reflexão coletiva da FE 

6.1.1. Manter o funcionamento pleno das instâncias deliberativas 
e de reflexão coletiva da FE por meio da regularidade das 
reuniões de congregação e dos Conselhos departamentais; 
 
6.1.2. Criar um fórum de debates semestral envolvendo 
professores, técnicos e estudantes sobre o cotidiano da FE.  



6.2. Garantir espaços de 
convívio e trocas para todos 
os atores institucionais  que 
compõem a comunidade 
acadêmica da FE. 

6.2.1. Ampliar e melhorar os espaços de convívio no âmbito da 

FE; 
 
6.2.2. Apoiar e estimular a promoção de encontros do 
EntreNós para trocas entre estudantes, professores e técnicos  

 
 

7. Garantir que a FE seja um 
espaço democrático 
garantidor de oportunidades 
para todos  
 

 

7.1. FE como espaço 
formativo democrático 
 

7.1.1. Trabalhar junto à administração central da UFRJ , em 
particular junto à PR1, para manter e ampliar o numero de bolsas 
auxilio e residência estudantil oferecidas àqueles estudantes que 
necessitem; 
 
7.1.2  Trabalhar pela ampliação do número de bolsas acadêmicas 
(monitoria, PIBIC, PIBID, PET, PET Conexões, PIBIAC etc.)  
disponíveis para a FE; 
 
7.1 3. Fortalecer as COAAs de Pedagogia e de Licenciatura, 
dotando-as de condições necessárias ao seu pleno 
funcionamento, a fim de garantir acompanhamento e orientação 
a todos os alunos que necessitem. 
 

 

7.2 FE como espaço não 
discriminatório 
 

7.2.1. Promover a divulgação de estudos e espaços de reflexão 
sobre a  diversidade entre os estudantes universitários  
 
 

 
  



 

DESAFIO 2: Criar e consolidar as condições objetivas da FE para 
o pleno exercício de suas funções 

 

 
COMPROMISSOS 

 

 
AÇÕES 

8. Melhorar as condições 
objetivas de funcionamento 
da FE 
 

 

8.1. Garantir espaço físico 
adequado ao 
funcionamento da FE   

8.1.1 - Garantir a estrutura existente e, em negociação 
permanente com a reitoria, ampliar e adequar os espaços físicos 
para o funcionamento pleno e adequado da FE; 
 
8.1.2 - Garantir internamente o debate acerca da transferência das 
instalações da FE para a Ilha do Fundão. Esse debate é necessário, 
tendo em vista as alterações significativas nos quadros docente e 
discente desde a aprovação da transferência pela congregação, em 
2009; 
. 
8.1.3 - Garantir o papel deliberativo de todos os segmentos da FE 
nos debates e decisões relativos à estrutura física para o 
funcionamento da FE. 

8.2. Implementar um plano 
de trabalho interno que 
garanta mecanismos de 
gestão que agilizem 
procedimentos e rotinas  
 

 
8.2.1. Mapear as atividades necessárias para aperfeiçoar o 
funcionamento de cada setor da FE; 
 
8.2.2. Assegurar no planejamento, a recomposição do quadro de 
técnicos e de docentes, em função das aposentadorias futuras 
previstas; 
 
8.2.3. Elaborar um plano de aperfeiçoamento de docentes e 
técnicos-administrativos articulado entre os três departamentos; 
 
8.2.4  Planejar e reorganizar o fluxo das atividades com o intuito de 
agilizar  procedimentos e mecanismos decisórios; 
 
8.2.5. Propor e coordenar o debate e os procedimentos 
necessários para efetivar a mudança de Regimento interno da FE; 
 
8.2.6. Assegurar condições de trabalho adequadas a todos na FE, 
incluindo docentes, estudantes, técnicos administrativos e 
terceirizados. 

8.3. Circulação entre os 
campi satisfatória em função 
da atuação da FE  

8.3.1. Apresentar propostas e apoiar e apoiar iniciativas das 
decanias, prefeituras e administração central para ampliar a oferta 
de transporte entre os campi. 
 

8.4 . Ambiente seguro em 
todos os campi da UFRJ e no 
seu entorno  

8.4.1. Apresentar propostas e apoiar iniciativas das decanias, 
prefeituras e administração central para a melhoria da segurança 
nos campi e seu entorno; 
 

8.5. Opções diversificadas e 8.5.1 Apresentar propostas e apoiar iniciativas das decanias, 



acessíveis aos estudantes de 
alimentação nos campi.  

prefeituras e administração central para a ampliar a oferta de 
alimentação acessível e de qualidade nos campi; 
 
8.5.2. Reforçar junto à administração central a efetivação do 
restaurante universitário (RU) na Praia Vermelha. 

 

9. Garantir o pleno 
funcionamento da FE face à 
conjuntura de crise 
financeira das 
universidades públicas 
 

 

9.1. Funcionamento 
satisfatório da FE como 
unidade financeira 
 

 
9.1.1 Propor uma política de gestão financeira de parcerias 
institucionais em função das metas pactuadas em nosso plano de 
gestão político-administrativa interna; 
 
9.1.2. Estabelecer uma comissão de articulação e 
acompanhamento da execução financeira de projetos 
institucionais coordenados por docentes da FE; 
 
9.1.2. Endossar as ações, por parte da administração central da 
UFRJ, junto ao MEC, relacionadas à deliberação de verbas; 
 
9.1.3 Estudar a possibilidades de parceria com a FACC, através da 
cessão de estagiários para apoio ao setor financeiro. 

 
 
 
 
 
 
 


