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Apresentação da Chapa 

 

A Chapa 8 - Conexões e Redes Democráticas - foi criada, com o intuito de defender e garantir os 

princípios de democracia, transparência e liberdade no contexto diário da Faculdade de Educação 

(FE). Há cerca de 20 anos não acontece um debate amplo entre perspectivas distintas de condução de 

uma Unidade do alcance da nossa, em especial, porque neste período foram eleitos candidatos por 

princípio de continuidade, em chapa única. Esta chapa entende que manter a consulta eleitoral para a 

Direção em chapa única pode enfraquecer o projeto de Unidade (FE) no atual cenário educacional, 

pois urge a necessidade de ampliar o rol de temas que colaboram para o enriquecimento do debate. 

Neste sentido, ter na eleição com mais de uma chapa possibilita debates sobre temas importantes 

para a comunidade universitária e a sociedade. 

Cabe ressaltar que Faculdade de Educação vem alcançando conquistas como a implantação e o 

desenvolvimento do Complexo de Formação de Professores (CFP), favorecendo sua valorização no 

contexto externo à Unidade. Entretanto, vem encarando desafios no que tange ao seu contexto 

interno, como por exemplo, dificuldades para retornar integralmente sua comunidade acadêmica  ao 

seu espaço de origem: o Palácio Universitário. Outro aspecto se refere ao distanciamento ainda 

presente entre Graduação e Pós-Graduação. Tais questões estão relacionados à saúde institucional 

que pode comprometer o bem estar no trabalho e no ambiente educacional de técnicos, professores e 

alunos. 

A chapa 8 considera que este é o momento de consultar a comunidade acadêmica acerca de suas 

atuais demandas e das necessidades de continuidade de alguns projetos da FE, bem como apresentar 

temáticas que precisam ser encaradas, em especial, os atuais e frequentes ataques contra os estudos e 

pesquisas relacionados ao papel das Ciências Humanas. Tal preocupação suscita a urgência em 

aprofundar as práticas de decisões cooperativas e participativas no âmbito administrativo e 

pedagógico da FE/UFRJ, uma vez que todos os segmentos desta comunidade acadêmica estão 
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imbricados na valorização das Ciências Humanas e na importância desta como constitutiva nos/dos 

estudos sobre a docência .  

Justamente por entender a importância de ampliar e aprofundar as práticas de comunicação entre a 

comunidade acadêmica, escolhemos o número oito (8) para esta chapa, uma vez que este parece 

indicar um movimento circular de baixo para cima e/ou vice versa. Da mesma maneira, o número 

oito é composto e assim formado por números múltiplos como 1, 2 e 4. Enfim, ele só existe, porque 

há uma conjunção de uma série de elementos. Deste modo, a chapa 8 acredita que a Faculdade de 

Educação deve ser a junção efetiva de vários segmentos, grupos e setores a partir da circulação de 

palavras e ideias. 

 

 

 

A chapa 8 propõe buscar alternativas de ampliação dos processos de tomada de decisões, acreditando 

que a comunidade da FE (Professores, Técnicos, Alunos), por trabalharem, estudarem e viverem uma 

parte considerável de suas vidas na universidade, têm o direito de participar do processo de gestão da 

unidade. Portanto, pensamos que é de fundamental importância a criação de canais mais efetivos de 

comunicação, desde consultas à comunidade, como plenárias regulares ao longo do ano, que servirão 

de espaço de escuta aberta e tomada de decisões participativa, assim como, de prestação de contas. 

Esta chapa acredita que uma das tantas coisas que nos une, é o fato de que em algum momento 

estivemos muito felizes em entrar nesta Universidade, para estudar ou para trabalhar. Entretanto, este 

sentimento fica comprometido quando não nos reconhecemos em uma política hierárquica de 

silenciamentos, que colabora com os altos índices de adoecimentos e afastamentos, tendo em vista, 

entre tantos documentos, o próprio dossiê Saúde Mental na UFRJ realizado em 2018, pelo Boletim 

Conexão UFRJ. 

Soma-se a isto o fato de que, desde o incêndio que destruiu a Capela São Pedro de Alcântara, o 

Auditório Anísio Teixeira e parte da sala do arquivo da FE em 2011, a Faculdade de Educação 
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precisou deixar suas instalações e se espalhar pelo condomínio da Praia Vermelha. A saída das salas 

de aula do Palácio Universitário para a realização de obras necessárias e a distribuição das salas 

pelos espaços antes ocupados somente por outras unidades, contribuiu para a perda do espaço 

identitário da FE e para uma desarticulação da sua comunidade. Entendemos que, neste caso, o 

problema não foi sair, mas não ter “voltado” ainda. Esta pulverização gerou um distanciamento entre 

os segmentos que já não se encontravam no espaço identitário do Palácio Universitário e, entre as 

produções realizadas por estes mesmos segmentos, para os encaminhamentos acadêmicos e de 

pesquisa. Atualmente o próprio Centro Acadêmico - CAPed, que representa os alunos da Pedagogia, 

foi alocado no campinho, longe da circulação dos alunos, e sofreu também com esta desarticulação.  

Neste contexto surgiu a necessidade de se construir uma nova identidade da FE, ampliada em seus 

espaços, dialogando com outros Institutos, mas firme em uma unidade. Para tanto, a Faculdade de 

Educação não poderia mais estar “dividida” simbolicamente entre Graduação e Pós-Graduação, 

Departamentos, Grupos e Laboratórios de Pesquisa, mas buscar o caminho do encontro entre todos 

os seus lados. De fato, isto ainda não foi feito por nenhuma gestão anterior de forma contundente, e é 

por isso que esta Chapa propõe uma forte ação/iniciativa neste sentido. 

Pelo exposto, a Chapa 8 convida toda a comunidade da Faculdade de Educação para participar ativa 

e francamente, na construção de uma nova FE, mais conectada, mais ciente de suas demandas e 

possibilidades, e mais democrática em seus processos decisórios. 

 

Quem compõe a chapa 8?  

 

Profª. Drª. Elaine Constant 

Possui graduação em Psicologia pela Faculdade de Humanidades Pedro II (1989), Mestrado em 

Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2003) e Doutorado em Políticas Públicas e 

Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2009). Foi professora dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em especial, com Classes de Alfabetização e coordenadora 

pedagógica, na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Participou do Programa 

Interdisciplinar de Apoio às Escolas Públicas da cidade do Rio de Janeiro (PROINAPE), com ênfase 

na Psicologia Escolar. Foi integrante da Equipe da Gerência do Ensino Fundamental da Secretaria de 

Educação do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Políticas Públicas na Educação e Psicologia 

da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação do processo de ensino 

aprendizagem, currículo escolar e formação docente. Atualmente é Professora Adjunta da 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) nas disciplinas de Avaliação dos Processos de 

Ensino/Aprendizagem e Currículo. Coordena o Laboratório Integrado de estudos de Alfabetização e 

Linguagem (LIA). Coordenadora de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), desde 2012, no estado do Rio de Janeiro. Professora da Pós-Graduação em Políticas 

Públicas em Direitos Humanos (PPDH) do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos 

Humanos (NEPP-DH) da UFRJ, em especial, das disciplinas de Educação em Direitos Humanos e 

Políticas Públicas da Educação. 

 

Profª. Drª. Sandra Cordeiro de Melo 

Possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis (1998), Mestrado em 

Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2004), Doutorado em Educação pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010) e Pós-Doutorado em Educação pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (2017). É Professora da Faculdade de Educação desde 2012, Adjunta IV do 

Departamento de Fundamentos da Educação. Atuou como Assessora Pedagógica da Escola de 

Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro durante os anos de 2010-2011. 

Participou como Chefe e Substituta Eventual da Chefia do Departamento de Fundamentos da 

Educação por três mandatos. É Coordenadora do Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, 

Desenvolvimento e Aprendizagem - LIMDA da FE/UFRJ, vice-coordenadora do LaPEADE - 

Laboratório de Pesquisas, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação - da 

FE/UFRJ. Leciona as Disciplinas de Psicologia da Educação, Psicologia da Aprendizagem, 

Psicologia do Desenvolvimento, Inclusão em Educação. Atualmente desenvolve pesquisas sobre 

Inclusão em Educação. desenvolvimento, aprendizagem, Transtorno do Espectro Autista e Síndrome 

de Down. 

Percebe-se que as professoras e psicólogas da Faculdade de Educação possuem como afinidade 

principal os estudos a partir das noções de Inclusão em Educação, no qual defendem a Educação 

como um Direito, observando a garantia destes, como também as violações diante da universalização 

da educação pública para grupos sociais marginalizados. A inquietação das professoras psicólogas se 

baseia, ainda que com recuos e progressos, na história da democracia e na história da inclusão de 

mais pessoas e grupos sociais, ou seja, a realização concreta de projetos de emancipação. A chapa 

propõe uma forma de democracia social e inclusiva, que pretende ampliar o escopo dos que dela 

participam, pois incluir depende de como se negocia a condição de indivíduos diante da participação 

na Faculdade de Educação, seja por via da administração ou para formação de professores.  
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Apresentação dos Princípios, Eixos e Estratégias do Projeto: pensando nas conexões e redes 

da/na FE. 

 

Princípios  

A chapa 8 tem como princípio basilar a "Defesa da educação pública, gratuita e laica em todos os 

níveis de educação", uma vez que o perfil socioeconômico cultural dos estudantes das Universidades 

públicas brasileiras, como também no caso da UFRJ, vem se diversificando com o aumento no 

número de estudantes negros (pretos e pardos), de famílias de baixa renda e um leve aumento na 

idade média dos graduandos. Assim, a defesa de uma universidade pública e gratuita se pauta no 

crescente movimento de ampliação do número de alunos pobres na Faculdade de Educação da UFRJ, 

como também da necessidade de tratar a democratização do acesso ao ensino superior como uma 

conquista fundamental. Esta não pode ser ameaçada por temores em relação às mudanças de governo 

ou pela própria gestão da FE/UFRJ.  

Este fundamento será igualmente importante a partir de outra concepção estruturante para estabelecer 

relações intra e interinstitucionais na gestão da FE: a democracia. Esta por sua vez, considera quatro 

aspectos importantes: a comunicação, a cooperação, a participação e a transparência. Para melhor 

elucidação, ressaltamos a forma como a chapa compreende os sentidos dos conceitos supracitados e 

as relações com o princípio fundante e estruturante, ou seja, a defesa da educação pública e 

democrática.  

A chapa defende a ideia de uma democracia social e inclusiva, na qual pressupõe a possibilidade de 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios da FE, em 

especial, aos relacionados às especificidades do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Este 

processo será constituído de forma cooperativa, uma vez que não há um modelo “fechado” de 

democracia, porque este se desenvolve por meio dos interesses e concepções comuns e delineadas 

por um determinado grupo social.  

Assim, o conceito de democracia que se mostra importante na chapa 8, é aquele se de delineia a 

partir de processos coletivos para definições de ações administrativas, políticas e pedagógicas no 

âmbito da FE. Portanto se objetiva no aprofundamento e na valorização de uma administração 

pautada nas “pedagogias das diferenças”. Significa que professores, estudantes e técnicos adquirem 

visibilidade através de suas falas e ações; e que, no interior de uma pluralidade de pontos de vista, 

pode-se também ter a construção de significados comuns para Faculdade de Educação da UFRJ. 
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Cabe destacar que a ideia de “comum” difere da manutenção do consenso, pois esta última pode 

favorecer a exclusão de segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios internos.  

Da mesma maneira, a chapa considera fundamental a democratização das relações interpessoais de 

cooperação, o reconhecimento coletivo dos processos de constituição de conhecimentos que 

valorizem o respeito pela pluralidade e o reconhecimento do direito à diferença, ambos fundamentais 

para uma maior equalização das possibilidades de participação nas decisões de interesse coletivo. 

 

Eixos 

Este projeto tem por objetivo abrir a discussão, a partir de princípios e eixos norteadores, sobre como 

pensamos em conduzir a Faculdade de Educação, de modo mais participativo e democrático. Esta 

chapa acredita que os princípios de Comunicação, Cooperação, Participação e Transparência são 

fundamentais para uma gestão que se pretende para toda a comunidade.  

O princípio de comunicação supõe que todo processo democrático está fundamentado no fato de que 

as pessoas precisam ter suas vozes ouvidas, trocarem informações e sentirem-se no direito de ter suas 

ideias, como emiti-las com a garantia de que serão ouvidas e respeitadas. O princípio da cooperação 

supõe que o trabalho coletivo é fruto da ajuda entre os seus integrantes, que se comprometem por um 

objetivo comum, cooperam uns com os outros num movimento de fortalecimento institucional. O 

princípio da participação supõe a ideia de que, quanto mais os indivíduos participam de seus 

espaços sociais, mais se reconhecem nestes mesmos espaços e mais se sentem incluídos. Deste 

modo, o princípio da participação está diretamente relacionado ao princípio da inclusão. O princípio 

da transparência supõe a divulgação das informações, considerando tal fato fundamental para o 

processo de tomada de decisões.  

Entendemos que a riqueza da Faculdade de Educação é a diversidade de sua comunidade 

(Professores, Técnicos, Alunos). Por este motivo, este projeto de gestão será dividido nos seguintes 

eixos: Intrainstitucional composto por Professores, Alunos e Técnicos, e Interinstitucional 

composto pelo Complexo de Formação de Professores, Programas Institucionais, Reuniões e Fóruns 

em nível Nacional e Internacional.  

No que tange o eixo intrainstitucional, esta chapa propõe se organizar, não pela díade Graduação e 

Pós-Graduação, mas pelas pessoas que os compõem, representadas por seus diversos segmentos - 

professores, técnicos e alunos. Tal assertiva se baseia na preocupação pelos atuais ataques à 

Educação pública. Acreditamos que, havendo mais integração dos segmentos, haverá maior defesa 

coletiva para cada um.  Pode-se assim construir um tipo de ”ativismo” político-pedagógico para 



              7 

defender políticas de valorização da Universidade pública, tanto para Graduação ou Pós-Graduação 

como também dos diferentes segmentos. Neste sentido, cada um destes segmentos, inseridos nas 

instâncias universitárias de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, farão as conexões e redes 

necessárias para o desenvolvimento desta unidade. 

 

Quem compõe o eixo Intrainstitucional? 

 

Professores: 

A FE/UFRJ se estrutura em torno de três departamentos: Departamento de Administração 

Educacional (EDA); Departamento de Didática (EDD) e Departamento de Fundamentos da 

Educação (EDF). Os três departamentos congregam um número aproximado de 127 professores 

efetivos além de um número flutuante de substitutos. Estes oferecem disciplinas obrigatórias e 

eletivas para os cursos de Graduação (Pedagogia e de 27 Licenciaturas) e Pós-Graduação em 

Educação e alguns participam ainda em outras Unidades da UFRJ. Além disso, atuam em atividades 

de pesquisa, bem como em cursos de extensão à comunidade educacional, e também participam da 

gestão da FE atuando em suas instâncias administrativas.  

Entendemos que uma das formas de articulação entre as atividades da Graduação e da Pós-

Graduação, seja em Strictu-sensu (PGGE) ou Lato-Sensu (CESPEB), se dá a partir da participação 

de professores e estudantes em projetos e laboratórios de pesquisa. Contudo, esta Chapa entende que 

esta participação não se dá integralmente, uma vez que as barreiras departamentais se mantém no 

cenário da FE. A chapa 8 defende superar o desafio da fragmentação dos departamentos. Sugere 

a participação efetiva dos professores nos diferentes grupos de estudos, pesquisas, aulas e projetos de 

extensão de forma interdepartamental. Daí que tal situação possa ser analisada pela comunidade 

acadêmica, bem como a atual falta de coadunação de propostas e atividades entre os três 

departamentos, como entre os níveis de ensino. Entende-se que a maior participação de 

professores da Graduação juntamente com da Pós-Graduação em pesquisas, publicações, 

disciplinas, cursos, seminários internos e bancas, seja fundamental para a valorização acadêmica 

produzida na Faculdade de Educação da UFRJ. Da mesma maneira, objetiva-se contribuir para a 

atuação dos professores em relação às atividades de ensino, científicas e, consequentemente, para 

progressão funcional no âmbito da FE/UFRJ. 

Igualmente, a interlocução entre a Graduação, integrando os três departamentos, e a Pós-Graduação, 

favorecerá uma melhor formação para pedagogos, especialistas, mestres e doutores, uma vez que 
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temáticas relacionadas com gênero, etnia, raça, classes sociais, sexualidade e outros assuntos 

históricos, sociais, culturais e contemporâneos estão em pauta no atual cenário brasileiro e serão 

desenvolvidos a partir de aportes coletivos e científicos, tendo como escopo a docência. 

 

Técnicos: 

 

A Faculdade de Educação possui 39 técnicos, sendo: 11 Técnicos em Assuntos Educacionais (TAE), 

16 Assistentes Administrativos e 12 com especificações distintas como Técnico em Contabilidade, 

produtor cultural, motoristas, operador de máquina, pedreiro e outros. Os técnicos atuam na 

administração da FE e possuem plano de carreira específico. Trabalham nas instâncias de Ensino e 

auxiliam nas coordenações de Cursos, nas Pesquisas participando de grupos e laboratórios, na 

Extensão na execução de projetos e na gestão junto à Direção, como também dos Departamentos. 

Cabe ressaltar que o quantitativo de técnicos e assistentes é insuficiente para as demandas do 

trabalho técnico-pedagógico e administrativo da FE. Tal demanda já foi apresentada à PR4, assim 

como já houve questionamentos de gestões anteriores à Política de Movimentação por meios digitais, 

mas sem resposta às necessidades da FE. Tal fato prejudica o funcionamento da Unidade em vários 

aspectos, pois há alternância constante de profissionais por setores e, consequentemente 

descontinuidades de propostas delineadas pelos Departamentos. A rotatividade e a descontinuidade 

não só prejudica as atividades técnico-administrativas, mas a própria atuação e identidade destes 

profissionais no interior da Faculdade de Educação. Esta situação se complexifica, porque alguns 

cargos se encontram em vacância por aposentadoria e não há previsão imediata de preenchimento 

destes. O quantitativo reduzido acaba por dificultar a participação destes profissionais em cursos de 

formação continuada, especialização, mestrado e doutorado, assim como compromete a progressão 

funcional. Isto significa uma urgência em analisar as possibilidades de ampliação do quantitativo 

destes profissionais a partir de novas reivindicações.  

Com a mesma importância, será necessário um mapeamento das atividades administrativas 

realizadas por cada setor, tendo como objetivo uma reestruturação organizacional (e dos 

processos), mas sem sobrecarregar mais ainda as tarefas de cada profissional. Assim, a partir de 

reuniões com os técnicos, será possível identificar formas de simplificação da gestão dos setores, 

observando os desequilíbrios na distribuição das atividades, assim como as sobreposições destas, 

procurando obter melhor alinhamento e soluções. Tal iniciativa se baseia na tentativa de lidar com o 
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número insuficiente de profissionais e com os atuais desafios administrativos, mas sem perder de 

vista a persistência das reivindicações junto à PR4 para ampliar o número de técnicos nos setores.  

Outro aspecto importante para análise sobre este segmento, se refere a possibilidade de que os 

Técnicos em Assuntos Educacionais (TAE) possam assumir instâncias de Coordenação 

(Extensão e Estágio) ou de Assessoramento (Monitoria) da FE. Esta proposta se pauta na 

importância de garantir a identificação prevista com o cargo, como em documento legal que se 

afirma ser função deste profissional: “coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, 

supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do 

processo educativo. Assessorar  nas atividades de ensino, pesquisa e extensão”.   

Por tudo isto, parece que os técnicos se apresentam como um grupo fragilizado e não percebido 

como profissionais partícipes do processo educativo dos estudantes.  

 

Alunos: 

A Faculdade de Educação é responsável por estudantes dos Cursos de Graduação (Licenciatura em 

Pedagogia e participação pela formação pedagógica de 27 Cursos de Licenciaturas da UFRJ); Curso 

de Pós-Graduação Strictu-sensu (PPGE – Mestrado e Doutorado); Cursos de Pós-graduação Lato-

Sensu (CESPEB). Os alunos se inserem nos turnos matutino, vespertino e noturno e são 

extremamente diversos em suas idades, condições sociais, orientações sexuais e experiências 

profissionais e acadêmicas.  

A diversidade presente neste grupo exige maior conhecimento acerca de suas realidades sociais, 

econômicas, culturais e subjetivas como também seus desafios no percurso formativo. A chapa 8 

defende a necessidade de realização de diagnósticos quantitativos e qualitativos (de média 

duração), mas, em especial, sobre os seguintes itens: 1. Perfil identitário dos estudantes, seja da 

Pedagogia como de outras licenciaturas 2. Anseios com a Universidade; 3. Expectativas com a 

profissão; 4. Avaliações sobre a passagem pela Faculdade de Educação da UFRJ; 5. A prática 

profissional em debate. Tal levantamento poderá ser realizado com alunos cursistas e egressos. Este 

material servirá para a constituição de políticas internas de atenção aos alunos da FE e em 

interlocução com o Complexo de Formação de Professores (CFP), Coordenações de Cursos 

(Pedagogia e Licenciatura) e Comissão de Orientação Acadêmica do Aluno (COOA). Acredita-se 

que este levantamento possibilitará melhor compreensão acerca dos estudantes que frequentam a 

Faculdade de Educação, e servirá de guia para ações de atenção à formação do estudante da FE. 

Pretende-se também conhecer dificuldades e desafios vividos por professores e estudantes com o 

ensino superior no atual cenário municipal, estadual e nacional. 
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Um dos desafios para alguns alunos de segmentos populares da Pedagogia e de Licenciaturas é se 

manter com plena dedicação à vida acadêmica. Já temos casos em que estudantes  precisam recorrer 

a venda de alimentos para pagar despesas com passagens e a própria alimentação. Da mesma 

maneira, outros alunos recorrem para estágios remunerados com a mesma finalidade. Assim sendo, a 

chapa 8 terá como desafio  lidar com as demandas destes estudantes, melhor dizendo, o acesso e a 

permanência na Universidade pública e a garantia do Direito à Educação. Nesse sentido, a avaliação 

diagnóstica proposta pela chapa auxiliará na criação de propostas de acompanhamento desta 

realidade para resolver coletivamente e legitimamente estas questões.  

Outro aspecto importante para a chapa 8 é a necessidade de maior integração entre os alunos, tanto 

da Pedagogia quanto das Licenciaturas. A chapa, manterá as atividades tradicionais de integração 

previstas pela Faculdade de Educação, mas pretende-se incentivar a incorporação de atividades 

culturais para estudantes, seja por meio da criação de um Núcleo ou Comissão. O objetivo é que 

sejam protagonistas ou co-autores em atividades, como por exemplo, organização de exposições;  

Mostra de Danças; Semana Literária; apresentações culturais; campanhas para reforçar lutas contra 

racismo, equidade de gênero e outras temáticas relacionadas às discriminações e preconceitos; rodas 

de conversas, cinema crítico; musicais e outras consideradas importantes para estudantes. Enfim, a 

chapa 8 entende que as atividades culturais favorecem uma formação política, estética  e social do 

futuro professor, bem como por representar um meio de democratizar o acesso às diferentes 

representações da cultura.  

 

Estratégias 

Apresentamos, a seguir, algumas estratégias que, cremos, poderão fazer com que os princípios e 

eixos aqui apresentados se façam possíveis no dia a dia da Faculdade de Educação da UFRJ. 

 

Intra Institucional (ou Interno) 

● Apoiar e promover a Reestruturação curricular em andamento. 

● Incentivar a interlocução entre os Laboratórios de Pesquisa por meio de seminários, eventos, 

publicações, temáticas, bancas e Cartas públicas à comunidade acadêmica. 

● Desenvolver um plano de comunicação, buscando tornar as relações institucionais ainda mais 

democráticas e transparentes. 

● Promover maior integração do corpo social com a criação de fóruns da FE, com reuniões 
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periódicas, indicadas no calendário, com participação de toda comunidade, e com convocação 

específica, que possa se tornar plenária deliberativa dos 3 segmentos; 

● Divulgar e dialogar sobre o Regimento da FE e o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FE; 

● Realizar um diagnóstico relativo ao financiamento da Unidade, tendo em vista buscar 

alternativas viáveis para melhor distribuição e de acordo com as demandas.  

● Dar maior visibilidade aos processos de execução financeira  e garantir a publicização dos 

recursos recebidos e gastos a partir das plenárias. 

● Estimular, por meio de encontros, a divulgação dos projetos de extensão  para maior 

visibilidade e valorização das propostas, agregando movimentos sociais, fóruns educacionais e 

as escolas de educação infantil e básica já envolvidas com os projetos desenvolvidos no âmbito 

da FE, principalmente aquelas relacionadas ao Complexo de Formação, Colégio de Aplicação 

da UFRJ e a Escola de Educação Infantil também desta Universidade;  

● Promover maior interlocução entre Pós-graduação e Graduação por meio de reuniões, 

encontros, eventos, seminários e outras atividades que privilegiem as condições de articulação 

entre os níveis de ensino. 

● Promover a reestruturação organizacional para garantir o atendimento administrativo nos três 

turnos (7h às 22h) dimensionando o número de servidores e sua carga horária de trabalho 

semanal;  

● Estimular a participação na avaliação, prioritariamente pelo SIGA e também em cada disciplina 

cursada; 

● Difundir a cultura de iniciativa e participação discente em grupos de pesquisa E extensão, 

principalmente, através da divulgação dos projetos desenvolvidos na FE e fora dela;  

● Garantir os Seminários da FE – “Semana da FE” – com trabalhos por alunos, técnicos e 

professores.  

● Buscar a ampliação da participação em atividades culturais por estudantes, técnicos e 

professores por meio de parcerias e, posteriormente, a criação de um Núcleo ou Comissão na 

Faculdade de Educação.    

 

Eixo Interinstitucional: 
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A Chapa 8 pretende fortalecer os laços que já existem entre a FE com outras unidades e construir os 

que ainda não existem. Objetiva-se aprofundar as relações com a própria reitoria e os institutos 

que lidam com as licenciaturas no âmbito da UFRJ, ampliando o protagonismo da FE nos 

estudos e pesquisas sobre a profissão de professor e a docência.  

Composição: Complexo de Formação de Professores (CFP), Programas Institucionais, Reuniões e 

Fóruns em nível Municipal, Estadual, Nacional e Internacional.  

 

1. Complexo de Formação de Professores (CFP) 

A chapa reconhece a importância do CFP para a ressignificação da formação do professor, 

aproximando a Escola Básica da Universidade e reconhece o protagonismo da Direção da FE (2015-

2019) na constituição do Complexo. Contudo, a partir de 2020, duas estruturas presentes atualmente 

na FE irão para o Campus do Fundão, a saber: 1. Coordenação Político-pedagógica Geral do 

Complexo; 2.Comitê Permanente do CFP na UFRJ. Entendemos que a saída destas instâncias, tão 

importantes e presentes ativamente na sede da FE, implica na implementação de um “projeto” 

institucional no âmbito da Faculdade de Educação que assegure o bom desenvolvimento e o 

diálogo com o Complexo. A chapa 8 propõe que a criação de um grupo que faça a articulação 

intrainstitucional na FE e interinstitucional com o Comitê Permanente e a Coordenação Político-

pedagógico Geral do Complexo, entendendo a importância das ações do Complexo, como também a 

importância da proposta de aproximação entre escola básica e a Universidade para a formação do 

professor.  

Neste sentido, a chapa sugere ir além da estruturação prevista com Núcleos, Grupos ou Rede de 

Educadores no projeto original. Assim, objetiva a criação de um proposta institucional que se baseará 

no esforço da Unidade em garantir o protagonismo da FE no Complexo. Intenciona-se a constituição 

de um grupo coordenador das ações a serem realizadas na Unidade, formado por professores, 

técnicos e alunos para a consolidação das ações do CFP/FE. A inquietação da chapa 8 é justamente 

evitar possíveis desarticulações entre os grupos e esvaziamento na participação da FE no Complexo.  

Enfim, a criação da proposta pela chapa 8 para o CFP visa garantir que mudanças pretendidas pela  

para formação de professores sejam implementadas adequadamente. Daí que avaliações diagnósticas 

possam ser realizados no intuito de contribuir com a implementação das atividades do Complexo na 

Unidade. Da mesma forma, a proposta contribuirá para integrar os três departamentos presentes na 

estrutura da FE, considerando todos os segmentos envolvidos no Complexo. A partir do 

desenvolvimento desta ação institucional, o caminho natural será trabalhar a partir da alteração do 
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Regimento Interno da FE para criação de uma Coordenação do CFP na Unidade. Isto garantirá a 

participação desta instância nas reuniões colegiadas de decisões.  

 

Programas Institucionais 

Em anos anteriores a FE fez parcerias com vários ministérios, como da Educação, de Esportes, da 

Cultura. Tais projetos foram fundamentais para reafirmar o envolvimento da FE com a produção 

de estudos e pesquisas sobre diferentes formas de diálogos e interlocução com instâncias 

governamentais. Considerando o atual cenário político, as propostas de parcerias poderão ser 

avaliadas pela comunidade acadêmica, observando a responsabilidade da FE com os princípios 

democráticos. Inicialmente, a chapa 8 propõe um levantamento da FE em propostas já 

desenvolvidas, divulgação com objetivos, desdobramentos e impactos. 

 

Reuniões 

A chapa 8 apoiará a participação dos professores e estudantes em reuniões acadêmicas, pois no 

atual momento há necessidade de intensa comunicação entre os pesquisadores e estudos na área 

educacional, como a valorização das pesquisas das Ciências Humanas. A participação em Reuniões 

representa uma forma ímpar de trocar informações e ampliação dos sentidos da formação de 

professores por meio da Pedagogia e Licenciaturas. Da mesma maneira, a chapa considera 

fundamental recepcionar encontros na FE para pluralizar os debates, possibilitando as ações dos 

diferentes segmentos em interação.  

As Reuniões deverão privilegiar aquelas instituições que ampliarão a interlocução com a própria 

UFRJ, seja por meio do Complexo de Formação de Professores (CFP), Colégio de Aplicação da 

UFRJ e a Escola de Educação Infantil desta Universidade, como com os cursos de licenciaturas 

envolvidas com a FE. Não se pode ignorar no diálogo interinstitucional com as escolas da 

Educação Básica e a Secretaria do Estado de Educação (SEEDUC) e, finalmente, com outras 

instituições de ensino superior no país e do cenário internacional. Assim, enfatiza-se a importância 

do diálogo interinstitucional para que sejam elaboradas e analisadas propostas de forma conjunta 

para o campo de formação de professores.  

 

Fóruns 
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A chapa 8 manterá e ampliará a participação de profissionais e de estudantes em Fóruns de 

debates, em especial, que tratem da educação pública. Objetiva-se criar formas de articulação entre 

grupos de estudiosos e a participação de uma rede de cooperação, observando as demandas trazidas 

por representações municipais, estaduais e nacionais. A chapa 8 propõe levantamento acerca da 

representação da FE nos Fóruns municipais, estaduais e nacionais para melhor compreensão das 

finalidades e contribuições por via de representações. Logo após, divulgação para comunidade 

acadêmica acerca do protagonismo da FE da UFRJ em debates políticos e pedagógicos.  

 

Estratégias 

Inter Institucional (ou Externo) 

● Visibilização inter – divulgação das pesquisas realizadas no ambiente da FE – Como a FE se 

apresenta nos contextos nacionais e internacionais? Quais são os “espaços” acadêmicos 

alcançados pela FE? 

● Ampliar o escopo de ação da FE no que tange aos fóruns nacionais, estaduais e locais de 

Educação. Quais são os fóruns em que participa a FE da UFRJ? 

● Fortalecer a relação da FE com outras unidades da UFRJ, em particular aquelas que oferecem 

licenciaturas por meio do Complexo de Formação de Professores (CPF). 

● Fortelecer a relação da FE com a Escola de Educação Infantil e do Colégio de Aplicação da 

UFRJ. 

● Discutir com a comunidade acadêmica a transformação das licenciaturas em cursos 

multiunidades - FE e unidade de origem - através da coordenação compartilhada dos cursos;  

● Fortalecer a participação da FE nas instâncias de tomada de decisão da UFRJ; 

● Incentivar as formas de representação revendo a proporcionalidade dos votos de alunos, 

professores e técnicos na decisões no âmbito da FE; 

● Fortalecer os esforços em maior visibilidade (geral) da FE; 

● Apoiar os alunos da FE em relação ao plano de assistência estudantil; 

● Buscar maior protagonismo da FE perante as agências de fomento à pesquisa, como CAPES, 

CNPq e FAPERJ. 

 



              15 

Estas são as ideias que a Chapa 8 apresenta e que deverão ser discutidas amplamente com a 

comunidade acadêmica. Este não se apresenta como um projeto fechado,  mas uma proposta inicial de 

trabalho, tendo em vista atualizar a Faculdade de Educação para suas demandas internas e externas e 

ao contexto político, pedagógico e social da UFRJ, do Rio de Janeiro e do Brasil. 

 

 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2019. 
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