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APRESENTAÇÃO 
Há muitos anos a Faculdade de Educação vem lutando, em várias frentes, para se 
constituir com excelência em uma Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão e no que 
tange à nossa identidade institucional, à formação que oferecemos em todos os níveis e 
modalidades e ao nosso papel em relação a este universo chamado UFRJ. E muito se tem 
feito, com o melhor que cada um@ tem podido dar de si.  

Já saímos de tempos de autoritarismo e baixo 
desempenho em avaliações externas e nos 
reconstruímos com firmeza e coragem, 
recuperando nosso respeito próprio e, pelo menos 
parcialmente, nossa imagem perante algumas das 
principais “arenas” das lutas universitárias. 
Mostramos nossa capacidade, poder de fogo e 
competência, nosso potencial criativo e de 
superação, apesar de todo o desmonte que a 
Educação vem sofrendo ao longo das últimas 
décadas e do horizonte que se desenha como 
tentativa de apagamento de nossos sonhos.  

Aumentamos expressivamente nossa população estudantil e ampliamos nossos turnos 
de trabalho; atualizamos o currículo de Pedagogia algumas vezes; nos tornamos 
expoentes em áreas preciosas da Educação, como Formação de Professores, Inclusão em 
Educação, Gênero, Raça, Interculturalidade, Currículo, Políticas Públicas de Educação, 
Alfabetização e Letramento, Literatura, História, Antropologia, Sociologia, Filosofia, 
Psicologia da Educação, e tantos outros...  

Já sobrevivemos (e ainda estamos sobrevivendo, em alguns casos) a incêndios, 
desalojamentos, “enchentes” causadas por chuvas fortes, tetos caindo sobre nossas 
cabeças, frios e calores extremos por falta de climatização adequada, pombos morando 
em nossos (poucos) ar condicionados, morceguinhos habitando acima de nossas cabeças, 
falta de espaço, espera infindável por um lugarzinho só nosso... Nossa, somos incríveis! 

Todavia (sim, felizmente, sempre tem um porém, não é mesmo? Mas se não fosse isso... 
a vida ia ficar um tédio, não acha?), ainda temos muito o que fazer. Há coisas iniciadas a 
se manter. Outras, a se consolidar. Há coisas ainda não iniciadas. E coisas feitas que talvez 
precisem ser revisitadas, rediscutidas, redimensionadas e talvez até mesmo mudadas. É 
destas coisas que pretendemos tratar no Programa de nossa Chapa 9: Educação! 
Culturas! Inclusão! Pedimos, assim, que vocês, alun@s, professor/as, técnic@s 
administrativ@s, técnic@s em assuntos educacionais, terceirizad@s, e quem mais 
possa e queira: por favor, podem nos oferecer um momento de diálogo?  

Figura 1 FE vista interna-Palácio Universitário 
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QUEM SOMOS? 

MÔNICA PEREIRA DOS SANTOS  

É professora da Faculdade de Educação da UFRJ desde 1997. Suas atividades docentes 
concentram-se nas disciplinas da área de Psicologia, dentre elas, Inclusão em Educação 
e Educação Especial, disciplinas criadas a partir de sua iniciativa e proposição. Além disso, 
ministra disciplinas como Educação e Direitos Humanos; Educação e Movimentos Sociais, 
Bases Biológicas da Aprendizagem e outras.  

No plano interno da Faculdade de Educação (FE), já atuou na Comissão de Orientação e 
Acompanhamento Acadêmico (COAA), coordenou o Curso de Pedagogia, foi Chefe do 
Departamento de Fundamentos da Educação (EDF) e Fundou e Coordenou a linha de 
Inclusão, Ética e Interculturalidade do Programa de Pós-graduação em Educação da FE. 
Fundou e Coordena o Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à 
Diversidade em Educação (LaPEADE). No Plano do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), foi representante de Professores Adjuntos no Conselho Universitário 
(CONSUNI) e representante do Centro no Conselho de Ensino de Pós-graduandos (CEPg) 
e atualmente é membro efetivo do Conselho de Ensino de Pós-graduação do CFCH 
(Cepeguinho) e Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

No plano mais amplo da Universidade, ajudou a iniciar a acessibilidade na UFRJ, primeiro 
coordenando o Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva, e depois sendo nomeada 
a primeira Diretora da nova Diretoria de Acessibilidade (DIRAC) da UFRJ. Atualmente, é 
membro, nomeado por Portaria do Gabinete da Reitoria, da Comissão UFRJ de Direitos 
Humanos e Combate às Violências. 

Graduada em Psicologia e Pós-graduada (Mestrado e Doutorado pela Universidade de 
Londres, respectivamente, em 1992 e 1995) em Psicologia e Educação Especial, pertence 
ao quadro docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação da FE 
desde 1999. Escreveu livros, capítulos e artigos inúmeros, bem como orientou e orienta 
TCCs, monografias, dissertações e teses, além de ter criado e coordenar um Curso de 
Especialização (Construindo a Inclusão em Educação) na FE e de ser autora e executora 
de várias atividades de extensão em torno da temática de Inclusão em Educação, que 
define como sendo para tod@s, e não apenas para alguns grupos.  

Dedica-se com enorme paixão aos três pilares universitários (Ensino, Pesquisa e 
Extensão) e ainda acha tempo para gostar de trabalhos administrativos. Ama cachorros 
e animais em geral, a natureza, as Artes e o bom humor (ama a vida!) e acredita que 
Direitos Humanos, Justiça Social, Meio Ambiente e o tripé Formação-Arte-Corpo 
precisam pautar a Educação. 
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RODRIGO SERAPIÃO BATALHA  

É professor da Faculdade de Educação da UFRJ desde 2011. Suas atividades docentes 
situam-se nas disciplinas Didática da Música (I e II) e na coordenação do estágio curricular 
supervisionado obrigatório para o curso de Licenciatura em Música da UFRJ, no CAp-
UFRJ, na SME-Rio e no Instituto Benjamin Constant. Também já ministrou a disciplina 
Linguagem Musical na Educação para a Licenciatura em Pedagogia. Na COAA das 
Licenciaturas, atuou durante dois anos no atendimento a estudantes de diferentes cursos.  

Em 2015, pela realização do Projeto de Extensão Orquestra de Garrafas da UFRJ, recebeu 
o Prêmio FUJB de Extensão Universitária na categoria Cultura. No campo da pesquisa, 
integra o grupo Música e Educação Brasileira/UFRJ/CNPq e atuou como pesquisador 
visitante em doutoramento (VSRC) na Universidade de Princeton (EUA), com bolsa de 
estudos da premiação Doctoral Dissertation Research Award, da Fulbright e CAPES. A 
convite do Museu Villa-Lobos, concentra sua atividade de pesquisa atual na re-edição 
crítica e comentada da obra “Educação Musical”, de Heitor Villa-Lobos, com apoio do 
Fundo de Direitos Difusos do governo federal.  

Desde 2019, integra o corpo docente dos Programas de Pós-Graduação em Música da 
UNIRIO, onde cursou mestrado e doutorado, lecionando em ambos os programas 
profissional e acadêmico. Na UFRJ, tem orientado monografias na Música e na 
Pedagogia. 

Em suas experiências profissionais prévias, foi professor de música na educação básica, 
atuando na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e na Educação de 
Jovens e Adultos. Trabalhou no Núcleo Afro Odomodê, um programa dedicado à 
promoção da igualdade racial da juventude negra e afrodescendente, na cidade de 
Vitória, ES, e ainda UFES e na Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES), onde 
lecionou a disciplina Prática de Ensino da Música na Educação Especial. Todas essas 
experiências consolidaram em sua trajetória uma amplitude de perspectiva inclusiva 
transversal pela (e para) a educação. 

Natural de Niterói, RJ, cresceu capixaba de sotaque e coração, aprendendo a reconhecer 
o significado do protagonismo feminino desde casa, da(s) luta(s) diárias das mulheres da 
família. É pai de dois filhos em duas gerações: um adolescente de 17 anos e um bebê de 1 
ano – paixões que nutre com o encanto da música e das artes. 

O QUE QUEREMOS? 
Tal como busca retratar o nome de nossa Chapa, queremos propor a construção de uma 
Política Institucional que articule Regimento, Plano de Desenvolvimento Institucional e 
Currículos por meio do princípio de Inclusão e convergindo Educação e Cultura(s), 
ampliando, assim, o foco de nosso trabalho para compreendermos que qualidade em 
Educação vincula-se também, e provavelmente até mais, à abertura de espaços de ser-
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expressar-se e (re)criar-no/o-mundo do que predominantemente em indicadores 
quantitativos. Reconhecemos a importância destes e a força com que os mesmos, na 
atualidade, orientam nossas decisões e práticas, e muitas vezes nossas crenças. No 
entanto, também entendemos que o foco obsessivo neles não pode traduzir toda a 
riqueza que a Educação tem para oferecer. Neste sentido, convém tratarmos um pouco 
mais de nossos três grandes Eixos, em torno dos quais pretendemos organizar nosso 
trabalho. 

EIXO I - INCLUSÃO 

Trata-se, para nós, do princípio basilar que fundamentará nossa gestão. Um princípio por 
meio do qual reconheceríamos, enquanto esta fantástica comunidade que podemos ser 
quando queremos, que Educação, para além de seus aspectos didático-pedagógicos e 
para todas as idades e modalidades: 

1) É direito fundamental; não é favor; 
2) Vincula-se à promoção de direitos humanos; 
3) Deve promover justiça social; 
4) Necessita se pautar na ética, no respeito mútuo e na alteridade; 
5) Precisa combater quaisquer preconceitos, violências e discriminações; 
6) Deve promover a saúde individual e coletiva; 
7) Vincula-se a questões ambientais, artístico-culturais e de corporeidade; 
8) Precisa ser arena social expressiva de participação (decisão) de tod@s; 
9) Necessita fortalecer a democracia, defendendo-a e promovendo-a; 
10) Não pode existir sem diálogo e transparência! 

Neste sentido, uma gestão orientada pelos princípios de inclusão, que é o que propomos, 
procura trabalhar articulando concepções, crenças e valores com processos de tomada 
de decisão que sejam coletivamente discutidos e decididos. Cremos que este trabalho 
pode surtir novas práticas, sem que deixemos de reconhecer as tensões, as contradições 
e eventuais conflitos oriundos da diversidade presente no cenário educativo universitário. 
Nesta dinâmica, apostamos no movimento contínuo de busca coletiva e informada de 
saídas e alternativas ainda não imediatamente visíveis, mas minimamente concebíveis e 
potencialmente viáveis à nossa realidade. 

EIXO II – EDUCAÇÃO 

Tendo em vista o grande princípio de inclusão assinalado no eixo anterior, apostamos na 
ideia de que Educação ultrapassa a definição comumente aceita como um processo 
formal e escolar de ensino e aprendizagem. Ela é muito mais do que isso! 

Educação ultrapassa os muros das instituições, embora também se faça neles. Educação 
é prática social de construção de povo, de países, de nações, de cidadania, de mundo, de 
planeta! Por isso mesmo, pode ser difícil, é complexa, multidimensional, desafiadora, e, 
sobretudo, fascinante! 
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Fascinante porque não depende apenas de quem segue a carreira de professor/a, mas de 
tod@s aquel@s que se engajam no processo educativo, direta ou indiretamente. A 
est@s ator@s sociais, chamamos de educador@s. Em nossa Faculdade, algun/mas 
somos professor@s, mas tod@s somos educador@s. Então, tod@s somos responsáveis 
pelo bem-estar e sucesso de tod@s! Nos referimos a tod@s mesmo: estudant@s, 
professor@s, técnic@s, terceirizad@s, e até quem nos visita! 

Desta forma, nossa visão de Educação quer desenvolver relações de trabalho que gerem 
bem estar e formar professores que se indaguem cotidianamente: Com que “espírito” 
entro e saio deste ambiente todos os dias? Qual o meu papel na promoção deste clima 
de trabalho? Como relaciono isso a meus/minhas futur@s ou atuais alun@s? Como estas 
relações impactam na vida da UFRJ, do Brasil e mesmo do Planeta? O que podemos fazer, 
como comunidade de Educação, em termos curriculares, didáticos, pedagógicos, de 
relações intra e inter-institucionais, enfim, para que nosso cotidiano e @s profissionais 
que somos e @s que formamos se vejam como seres polític@s, co-responsáveis pelo 
estado em que nos encontramos, e percebam a importância de seu papel no processo de 
promover transformações com impactos positivos para a manutenção de vidas 
produtivas e felizes na Terra? 

EIXO III – CULTURA(S) 

Possibilidades plurais. São tantas e tão múltiplas as possibilidades de sermos e nos 
expressarmos na vida, que não pode haver uma cultura só. Assim, ser “Efeénian@” 
(nosso neologismo para uma identidade de quem é/existe/acontece na/pela/para/com a 
Faculdade de Educação da UFRJ, !) é ser muitas coisas, ou pelo menos, é isso que 
queremos que sejamos: respeitos@s, tern@s, étic@s, firmes, polític@s, criativ@s, 
problematizador@s, alegres, orgulhos@s do que somos e fazemos, competentes, 
propositiv@s, e sobretudo, dialógic@s na formação de professor@s, a qual não pode 
dispensar os elementos artísticos, corpóreos, culturais, enfim, sob o risco de jamais 
conseguir promover inclusão (e alimentar a dinâmica que transforma o mundo!). 

Nesta direção, quando convergimos Educação e Culturas a partir do princípio de Inclusão, 
queremos dizer que quando nossa Faculdade compreender que a abertura de espaços 
para que se eduquem e formem “efeénian@s” por meio de diferentes linguagens e 
iniciativas artísticas e corporais, perceberá a dimensão poética e não-verbal das 
experiências de mundo, de si e de outr@s, o que, certamente, nos engrandece como 
cidad@s planetári@s! Essa é a nossa grande aposta!  

RESUMINDO... 

Queremos montar, com a comunidade da FE, uma espécie de banquete, ou show, ou 
filme, ou ainda uma sinfonia “efeénian@” para todo o mundo ver, saborear e se 
beneficiar, incluindo a própria UFRJ. Cremos que o ‘ingrediente’ mais importante desta 
iniciativa já esteja presente: cada um/a de nós!  
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No entanto, precisamos de mais ingredientes, que inclusive nos apoiem a poder montar 
o show, ou, se preferirem, fazer acontecer este roteiro, ou ainda, sincronizar a orquestra 
e até mesmo pintar o sete. Para conseguirmos obter tais ingredientes, precisaremos 
contar conosco mesm@s, o que exigirá de nós bastante capacidade dialógica, 
criatividade, ‘desarmamento’ de espírito e vontade de trabalhar. Convidamos tod@s e 
cada um/a a nos acompanharem nesta aventura. Temos certeza de que, junt@s, 
realizaremos muito e faremos uma FE bem diferente (ainda melhor) de tudo de bom que 
já temos. Escutar a tod@s e agir junt@s. Vamos? Eis, abaixo, o que propomos, para 
começarmos nossa trajetória. 

NOSSA PROPOSTA INICIAL 
Por que inicial? Porque Educação, Cultura/s e inclusão são processos contínuos, 
intermináveis, para toda a vida e além. Assim, estamos sempre no começo de uma 
jornada interminável que, por isso mesmo, diuturnamente, dá sentido à nossa existência.  

Mas há ainda um outro motivo. Inicial porque, acima de tudo, apostamos na decisão 
coletiva, ou, pelo menos, discutida amplamente, em complemento aos Colegiados 
institucionais previstos regimentalmente. Assim, gostaríamos de iniciar o mandato com 
uma grande Plenária, com previsão de mais de um dia, por meio da qual discutiremos as 
prioridades coletivamente, e pensaremos, junt@s, as estratégias iniciais para colocá-las 
em prática. Reforçando o que dissemos anteriormente, TOD@S serão partícipes deste 
importante momento. 

EM TERMOS MACROESTRUTURAIS 

A despeito de todos os nossos esforços e avanços, nossa experiência no CONSUNI, CEPg 
e como Diretora de Acessibilidade do Gabinete da Reitoria nos mostrou que a Faculdade 
de Educação ainda dispõe de visibilidade aquém da que podemos alcançar. Mais 
preocupante do que isso: nossa “imagem”, apesar de já ter deixado de ser negativa, ainda 
é vista com comedimento por alguns setores. Em nossa percepção, isto evidencia a 
necessidade de ampliarmos nossas fronteiras em termos físicos e simbólicos, afinal, “se 
a montanha não vem à FE, a FE vai à montanha”! 

Desta maneira, entendemos ser necessário um movimento de maior aproximação com 
alguns setores “chave” para o melhor funcionamento e transformação de nossa relação 
com a UFRJ como um todo, que depende tanto de nós quanto dependemos dela. Neste 
sentido, eis o que propomos: 

1) Continuar e/ou iniciar diálogos com a Reitoria e Pró-reitorias, tendo em vista: 
a. Buscar o fortalecimento de relações já estabelecidas e criar novas; 
b. Abrir/ampliar espaços de diálogo para garantia de apoios referentes às 

necessidades da FE (incluindo, em especial, em um sentido mais imediato, a 
obtenção de servidores técnicos de todos os tipos); 
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c. Ampliar a visibilidade e os caminhos que fortaleçam processos de valorização da 
FE perante a comunidade UFRJ como um todo; 

d. Obter apoio aos projetos e iniciativas da FE; 
2) Fortalecer o contato com a Ouvidoria; 
3) Estreitar as relações com a Prefeitura Universitária; 
4) Garantir representação nos Colegiados Superiores; 
5) Garantir maior publicização das atividades da FE. 

EM TERMOS MESO E MICROESTRUTURAIS 

Por níveis meso e micro nos referimos aos Centros ou Decanias (em nosso caso, o CFCH) 
e Unidades (meso, quando se tratar da relação com outras unidades, e micro, quando se 
tratar da realidade da própria FE). 

Deste modo, consideramos importantes as propostas a seguir, a serem igualmente 
discutidas e decididas na grande Plenária inaugural de nossa gestão: 

1) Continuar e/ou iniciar diálogos com a Decania e outras Unidades, tendo em vista: 
a. Buscar o fortalecimento de relações já estabelecidas e criar novas; 
b. Abrir/ampliar espaços de diálogo para garantia de apoios referentes às 

necessidades da FE (Por exemplo, ampliação do escopo de estágios e convênios, 
enriquecimento das relações com as Coordenações de Licenciaturas além da 
Pedagogia; 

c. Ampliar a visibilidade e os caminhos que fortaleçam processos de valorização da 
FE perante o CFCH e suas Unidades; 

d. Obter apoio aos projetos e iniciativas da FE junto ao CFCH e a outras Unidades; 
2) Estreitar as relações com a Prefeitura do Campus PV; 
3) Garantir representação nos Colegiados de Centro e da Unidade; 
4) Garantir maior publicização das atividades da FE no Campus Praia Vermelha e nos Campi 

e Unidades restantes (Centro, Fundão, Macaé e Xerém); 
5) Apoiar a organização e representatividade de noss@s alun@s em seus respectivos 

Centros e Diretórios Acadêmicos e Coletivos; 
6) Levantar, junto aos servidores técnicos administrativos e em assuntos educacionais, suas 

demandas de trabalho e, conjuntamente, estudar as possibilidades de atendimento do 
que for possível e de busca de alternativas do que não for possível;  

7) Ampliar o diálogo com todos os segmentos da FE, instituindo escalas de encontros com 
frequência regular com a Direção que fundamentem, junto com outros assuntos, as 
pautas do Conselho Departamental e da Congregação; 

8) Fortalecer e ampliar o papel da COAA para uma instância de acompanhamento e 
prevenção, não somente acadêmica, mas também educacional, mobilizando Plantões de 
Escrita como suporte à produção escrita de textos acadêmicos e planos de ensino; 

9) Criar uma instância psicopedagógica e acessível para a lida com questões de dificuldades 
de aprendizagem, transtornos mentais, deficiências, surdez, altas 
habilidades/superdotação, que funcione em estreita articulação com as COAAs e outras 
Unidades e Grupos com quem possamos fechar parcerias (caso haja necessidade de 
atendimentos clínicos, que não sejam de nossa alçada); 
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10) Constituir instância de combate às violências e de proteção aos Direitos Humanos, 
avaliando-se, inclusive, a possibilidade de se estabelecer uma helpline em parceria com a 
Ouvidoria e com a Comissão de Direitos Humanos e Combate às Violências da UFRJ; 

11) Ampliar nossas ações de acessibilidade, tendo em vista edificar, entre outras iniciativas, 
uma FE Bilíngue – a primeira unidade bilíngue em Português e Libras da UFRJ; 

12) Contribuir, de forma protagônica, com o funcionamento do Complexo de Formação de 

Professores (C.F.P); 
13) Aprimorar nossa formação, por meio da abertura de possibilidades de formação 

continuada nos variados níveis, para tod@s @s profissionais da FE, inclusive verificando 
a possibilidade do estabelecimento de convênios para nossa atualização profissional; 

14) Investir na construção de uma instância única e ampliada de pós-graduação que 
compreenda coordenações stricto e lato sensu e resgatar a discussão sobre a criação de 
um mestrado profissional; 

15) Aprimorar os mecanismos por meio dos quais as experiências de iniciação científica 
sejam conhecidas e possam ser usufruídas pel@s alun@s, das diversas licenciaturas, 
inclusive os do turno noturno; 

16) Otimizar nossas atividades de forma a proporcionar a@s alun@s seu aproveitamento 
máximo em ações de extensão, incluindo a creditação de horas; 

17) Retomar a questão da mesa dos doces no aulário, no intuito de, coletivamente, 
buscarmos uma solução que resolva o problema do furto e permita o retorno das mesas. 

18)  Iniciar a discussão sobre reorganização departamental, analisando, entre outros 
modelos, possível divisão do EDD em pelo menos dois departamentos.	

19) Reorganizar as Coordenações da FE de modo a obter condições para: 
a. Instituir eleições internas para coordenadores; 
b. Garantir paridade de funções gratificadas com outras Unidades da UFRJ nos 

correspondentes cargos gestores de, ao menos, ensino, pesquisa e extensão; 
c. Criar a Coordenação de Pesquisa, que integre CESPEB e cursos lato	sensu, PPGE, 

projetos e grupos de pesquisas, orientações de monografias, Revista 
Contemporânea de Educação e demais iniciativas em pesquisa;  

d. Afirmar a Coordenação das Licenciaturas da UFRJ como instância articuladora dos 
diferentes cursos de graduação e responsável por conduzir proposta de comissão 
geral de licenciaturas, deliberativa, com assento de cada coordenação de curso 
de licenciatura da UFRJ, Pedagogia e demais licenciaturas, além da DALPE do 
CAp-UFRJ, com a finalidade primeira de fortalecer o desenvolvimento do(s) 
Projeto(s)  Pedagógico(s)  para a formação de professor@s na UFRJ em conexão 
com o C.F.P; e 

e. Instituir a interface com a escola púbica básica no próprio interior da FE. 
20) Garantir à Coordenação de Estágios, sob o pressuposto de liberdade de cátedra d@s @s 

docentes das Práticas de Ensino e o pleno cumprimento das leis e normas vigentes, 
contribuindo ainda para a implantação C.F.P, a devida estrutura para:	

a. Elaborar e executar um plano de estágio curricular em conjunto com demais 
unidades e campos de estágio e em diálogo com os Projetos Pedagógicos 
específicos dos cursos; 

b. Implementar uso de documentação digitalizada e assinatura digital, tendo em 
vista o estudo de modelos em funcionamento em outras IES; 
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c. Reorganizar a corresponsabilidade de assinatura/carimbo entre comissão de 
estágio, coordenações de curso e Unidades parceiras, COAAs, e a própria Rede 
de Educadores de Prática de Ensino (REPs) do C.F.P;  

d. Ampliar convênios de estágio para todas as prefeituras da região metropolitana, 
Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói; e 

e. Produzir o Manual de Estágio das Licenciaturas da UFRJ. 
21) Criar o Espaço Cultural da FE, no âmbito da SECULT, com a finalidade de: 	

a. Promover entre discentes, docentes, técnicos, terceirizados e comunidade 
externa atividades formativas e de extensão no âmbito das diferentes artes; 

b. Destinar a Sala de Artes, atualmente desativada, para oficinas, exposições, 
concertos, recitais, mostras, e outros; 

c. Aprofundar parcerias internas no Centro de Letras e Artes (especialmente a EBA e 
Escola de Música), no curso de Direção Teatral da ECO e no Fórum de Ciência e 
Cultura, compartilhando experiências e espaços de expressão e formação cultural 
e artística. 

d. Estabelecer Convênios e Acordos de Cooperação Acadêmica, Técnica, Científico 
e Cultural (via PR2) com outros espaços culturais, universidades e museus, dentre 
outros. 

e. Estimular a criação de grupos artísticos, fomentando o Coral da FE e abrindo 
chamadas para grupos de teatro, dança, artes visuais, cinema e música.	

22) Consolidar a informatização da FE em parcerias com setores tecnológicos da UFRJ, de 
modo a possibilitar a introdução de novas tecnologias para o ensino, a oferta contínua de 
banda larga e a orientação ao uso de Ambientes Virtuais Aprendizagem como suporte a 
cursos presenciais. 

FINALIZANDO 

Esperamos ter mostrado neste documento o quanto sonhamos, o quanto desejamos, o 
quanto temos expectativa de que tudo pode ficar ainda melhor quando somos junt@s. É 
claro que o que temos aqui são ideias. Ideias que, para serem concretizadas, necessitarão 
de tod@ mundo. Como diria Beto Guedes: “Um mais um é sempre mais que dois”... 
Agora, convidamos você a “pagar para ver”, concretizando ou revisando e, se necessário, 
alterando, tudo isso conosco. Enquanto isso, deixamos aqui o nosso carinho e 
agradecemos a leitura destas propostas.  

Afetuosamente, 

Professora Mônica e Professor Rodrigo. 

Nossos contatos: 

monicapes@gmail.com e rsbatalha@gmail.com 
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