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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA COLENDA CONGREGAÇÃO, REALIZADA SOB A 

PRESIDÊNCIA DA SENHORA DIRETORA, PROF.ª MARIA COMES MUANIS, NO DIA 10 DE MARÇO 

DE 2020, ÀS 10 HORAS, NO AUDITÓRIO DA DECANIA DO CFCH, NO CAMPUS DA PRAIA 

VERMELHA, RIO DE JANEIRO. 

Compareceram à sessão os seguintes Conselheiros: Vice-Presidente, Prof. Thiago Ranniery 

Moreira de Oliveira; Chefe do Departamento de Administração Educacional, Prof. André 

Bocchetti; Chefe do Departamento de Didática, Prof.ª Luciene Cerdas; Chefe do Departamento 

de Fundamentos da Educação, Prof.ª Jacqueline Cavalcanti Chaves; Substituto Eventual da 

Chefe do Departamento de Fundamentos da Educação, Prof. Thiago Fortes Ribas; Substituta 

Eventual da Coordenadora do Curso de Pedagogia, Prof.ª Adriana Patrício Delgado; 

Coordenadora dos Cursos de Licenciatura, Prof.ª Mônica de Souza Houri; Substituta Eventual da 

Coordenadora dos Cursos de Licenciatura, Prof.ª Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza 

Oliveira; Coordenadora de Extensão, Prof.ª Alessandra Fontes Carvalho da Rocha Kuklinski 

Pereira; Coordenadora de Estágios, Prof.ª Núbia de Oliveira Santos; Representante dos 

Professores Associados, Prof.ª Ana Teresa de Carvalho Corrêa de Oliveira; Representantes dos 

Professores Adjuntos, Prof. Roberto Marques e Prof. Luciano Prado da Silva; o representante 

discente do Centro Acadêmico de Pedagogia Maria Eduarda, Luciano Barros Húngaro da Gama; 

e a representante dos Servidores Técnico-Administrativos, Jeane Alves da Silva. Estiveram 

também presentes à sessão o Coordenador do Programa de Estudos e Documentação, 

Educação e Sociedade - PROEDES, Prof. Jucinato de Sequeira Marques, e a Prof.ª Nastassja 

Saramago de Araújo Pugliese.  

Havendo número regimental, a presidente iniciou a sessão às 10 horas e 26 minutos. 

Expedientes: 1- A presidente comunicou que realizou a primeira reunião da Direção com os 

técnicos administrativos, em 09 de março de 2020, na sala 241. 2- Disse que participou de uma 

Plenária Extraordinária de Decanos e Diretores sobre o coronavírus e que o Grupo de Trabalho 

da UFRJ, responsável pela doença, estava estudando a evolução da propagação do vírus no país 

e emitindo uma cartilha sobre os cuidados de higiene pessoal e prevenção, de acordo com as 

informações recebidas a todo instante pelo Ministério da Saúde. 3- A Diretora da FE/UFRJ disse 

que a aula inaugural da FE/UFRJ seria realizada no dia 12 de março de 2020, às dezoito horas e 

trinta minutos, no Auditório Manoel Maurício de Albuquerque, com o título “Além da 

Tolerância, a Arte do Respeito no Encontro dos Saberes”, com o Prof. Marcio Goldman 

(PPGAS/MN/UFRJ). 4- Disse que a Cerimônia de Posse da Nova Direção seria realizada no dia 21 

de março de 2020, às quatorze horas, no Auditório Manoel Maurício de Albuquerque, com a 

presença da Reitora e do Vice-Reitor da UFRJ. 5- A Prof.ª Mônica Houri comunicou que 

participou do Seminário de Práticas de Ensino, que se iniciou no segundo semestre de 2019 e 
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que, para o próximo Conselho Departamental, iria analisar o arranjo da carga horária de estágio 

dos alunos na Faculdade de Educação, bem como o Projeto Político-Pedagógico – PPP da 

unidade. 6- O Prof. Thiago Ranniery alertou os docentes que verificassem seus cadastros no 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI, porque a UFRJ implementaria mais funções a cada 

semestre. 7- O vice-presidente comunicou que um novo procedimento surgiu para o 

contingenciamento de verbas de afastamentos para capacitação, no que tange ao uso de 

verbas para os pedidos de diárias e passagens, e que a unidade teria que criar procedimentos 

de afastamento para professores e técnicos administrativos. 8- O vice-diretor informou que, na 

reunião do Conselho de Coordenação do CFCH de 09 de março de 2020, o ponto da Faculdade 

de Educação sobre a responsabilidade da Colação de Grau para cerca de oitocentos alunos do 

Curso de Licenciatura em História foi retirado de pauta. Disse que foi sugerido o 

encaminhamento de uma construção conjunta para a resolução do problema entre a Faculdade 

de Educação e o Instituto de História. Comentou que o CFCH não respeitou as decisões das 

Congregações da FE e do IH para o encaminhamento do processo ao Conselho de Ensino de 

Graduação – CEG. A Prof.ª Maria Muanis comentou que a dupla diplomação ainda estava 

garantida, mas que, como não havia mais o procedimento de manutenção de vínculo, desde 

2010, o aluno não poderia mais colar grau no bacharelado e depois na licenciatura. 9- A Prof.ª 

Jacqueline Chaves comentou que estava enfrentando sérios problemas para a contratação de 

professores substitutos, devido ao rigor do CEG na análise dos documentos dos candidatos 

aprovados. O vice-presidente disse que essa questão deveria ser discutida no Conselho 

Departamental. 10- Jeane Alves disse que o próximo Fórum de Acessibilidade seria realizado no 

dia 19 de março de 2020 no Auditório do Centro de Tecnologia – CT. 11- A representante dos 

técnicos administrativos informou que, no dia 12 de março de 2020, foi programada a visita dos 

calouros à Biblioteca do CFCH, durante o dia inteiro. 12- O Prof. Luciano Prado comunicou que, 

no dia 18 de março de 2020, haveria a greve nacional dos servidores públicos contra os cortes 

de recursos públicos, contra a privatização dos serviços públicos, contra a reforma 

administrativa, contra a política de privatização das instituições públicas de ensino superior e 

em defesa da Educação pública e gratuita.  Pontos: O Prof. Thiago Ranniery solicitou a inclusão 

dos seguintes pontos extrapautas: situação da transição curricular do Curso de Licenciatura em 

História; o relatório de avaliação prévia do Estágio Probatório do Prof. Fábio Araújo de Souza; 

relatório da progressão funcional do Prof. Bruno Gawryszewski; e apreciação de evento de 

extensão da Prof.ª Ana Maria Monteiro. Posta em votação, a solicitação de inclusão dos 

pontos foi aprovada por unanimidade. 1- Aprovação da Ata 1ª Sessão Ordinária da 

Congregação. Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2- Indicação de nova 

comissão para Organização e Acompanhamento da Consulta Pública da Reforma do 

Regimento da FE/UFRJ. O Prof. Thiago Ranniery comunicou que os trabalhos de reformulação 
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do regimento foram concluídos pela comissão responsável e que estava indicando os seguintes 

nomes para compor uma nova comissão para a organização e acompanhamento da consulta 

pública da reformulação do regimento realizada pela comissão anterior: Warley da Costa, 

Alessandra Nicodemos Oliveira Silva, Mônica Pereira dos Santos, Teresa Paula Nico Rego 

Gonçalves, André Bocchetti e Jucinato de Sequeira Marques. Posta em votação, a comissão foi 

aprovada por unanimidade.  3- Indicação de membros para a Comissão de Obras e Alocação 

de Espaços da FE/UFRJ. A presidente disse que foram indicados os técnicos administrativos 

Daiana Fernandes de Faria e Bety Ribeiro Corrêa. A Prof.ª Jacqueline Chaves disse que a Prof.ª 

Ana Pires do Prado concordou em fazer parte da comissão. O Prof. Thiago Ranniery comunicou 

que seriam incluídos na comissão os docentes Ênio José Serra dos Santos e Diva Lúcia Gautério 

Conde. O Prof. André Bocchetti disse que participaria da comissão, como titular, e o Bruno 

Gawryszewski seria suplente. Luciano Barros disse que participaria da comissão interinamente 

até a aprovação dos representantes na assembleia dos estudantes. Posta em votação, a 

comissão foi aprovada por unanimidade. 4- Inversão da composição da Nova Chefia do EDA 

(mandato de março/2020 a março/2022). O Prof. André Bocchetti disse que a Prof.ª Daniela 

Patti estava enfrentando muitos problemas de saúde familiar e solicitou a inversão da 

composição da nova Chefia do EDA. Disse que o Prof. Fábio Araújo e o Corpo Deliberativo do 

EDA aprovaram a inversão. Posta em votação, a inversão foi aprovada por unanimidade. 5- 

Nova Coordenação do PROEDES. O Prof. Jucinato Marques disse que atualmente era o 

coordenador do PROEDES. Disse que, na reunião do PROEDES de 17 de dezembro de 2019, a 

Prof.ª Ana Lúcia Cunha Fernandes assumiu a responsabilidade do programa e ele próprio ficou 

como substituto eventual da docente. Posta em votação, a nova coordenação foi aprovada 

por unanimidade. 6- Indicação de nomes para compor a Banca Examinadora do Concurso 

para Professor Adjunto A de Didática Especial e Prática de Ensino de Língua Portuguesa. A 

Prof.ª Luciene Cerdas apresentou a seguinte lista de dez nomes a fim de compor a Comissão 

Julgadora do Concurso para Professor Adjunto A de Didática e Prática de Ensino de Língua 

Portuguesa – MC-061 do Edital nº 953 de 20 de dezembro de 2019: Marcos Vinicius Scheffel 

(FE/UFRJ), Leonor Werneck dos Santos (FL/UFRJ), Victoria Wilson da Costa Coelho (UERJ), Silvia 

Maria de Sousa (UFF), Flávia Vieira da Silva do Amparo (UFF); Marcelo Macedo Corrêa e Castro, 

André Crim Valente (UERJ), Márcia Cabral da Silva (UERJ), Cecilia Maria Aldigueri Goulart (UFF) 

e Anabelle Loivos Considera (FE/UFRJ). Postos em votação, os nomes escolhidos para compor 

a Banca Examinadora do concurso foram aprovados por unanimidade. 7- Apreciação da 

solicitação da Prof.ª Monique Andries Nogueira para servir como Professora Colaboradora 

Voluntária do PPGE (parecerista: Prof. Thiago Fortes Ribas). O Prof. Thiago Ribas apresentou o 

seu parecer favorável à solicitação da Prof.ª Monique Andries Nogueira para exercer a função 

de Professora Colaboradora Voluntária do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE de 
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março de 2020 a fevereiro de 2023.  Posto em votação, o parecer foi aprovado por 

unanimidade. 8- Solicitação do Prof. Francisco Alencar para ser movimentado do Fórum de 

Ciência e Cultura para o Departamento de Didática da FE. O Prof. Thiago Ranniery comunicou 

que o docente havia apresentado uma carta ao Departamento de Didática – EDD solicitando 

sua transferência do Fórum de Ciência e Cultura – FCC para o EDD. Disse que a carta foi 

apreciada e aprovada pelo Corpo Deliberativo do EDD. Informou que o FCC já havia concordado 

com a liberação do docente para a FE/UFRJ. Posta em votação, a solicitação foi aprovada por 

unanimidade. 9- Apreciação dos relatórios de Progressão Funcional na Classe C dos 

professores Bruno Gawryszewski e Ana Lúcia Cunha Fernandes e Promoção Funcional à Classe 

D da Prof.ª Ana Lúcia Cunha Fernandes. O Prof. André Bocchetti informou que a Comissão de 

Avaliação, constituída pelos docentes Sabrina Moehlecke, Cláudia Maria Bokel Reis e Rosa 

Maria Leite Ribeiro Pedro (IP/UFRJ), analisou o pedido de progressão funcional da Prof.ª Ana 

Lúcia Cunha Fernandes, da Classe CII à CIII (Professor Adjunto II a III), referente aos períodos de 

2008, e de 30 de novembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, atribuindo-lhe um total de 

cento e quarenta e três pontos. Disse que a Comissão de Avaliação, constituída pelos docentes 

Vânia Cardoso da Motta, Maria das Graças Chagas de Arruda Nascimento e Maria Naíse de 

Oliveira Peixoto (IGEO/UFRJ), analisou o pedido de progressão funcional da Prof.ª Ana Lúcia 

Cunha Fernandes, da Classe CIII à CIV (Professor Adjunto III a IV), referente ao interstício de 01 

de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2016, atribuindo-lhe um total de cento e vinte e 

seis pontos. Informou que a Comissão de Avaliação, constituída pelos docentes Libânia Nacif 

Xavier, Marcelo Macedo Corrêa e Castro e Reinaldo Luiz Bozelli (IB/UFRJ), analisou o pedido de 

promoção funcional da Prof.ª Ana Lúcia Cunha Fernandes, da Classe CIV à DI (Professor Adjunto 

IV a Associado I), referente ao interstício de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 

2019, atribuindo-lhe um total de cento e cinquenta e sete pontos. Postos em votação, os 

relatórios foram aprovados por unanimidade. O Chefe do Departamento de Administração 

Educacional comunicou que a Comissão de Avaliação, constituída pelos docentes Daniela Patti 

do Amaral, Ana Teresa de Carvalho Corrêa de Oliveira e Sheila de Souza Backx, analisou a 

solicitação de progressão funcional do Prof. Bruno Gawryszewski, da Classe CI à CII (Professor 

Adjunto I a II), referente ao interstício de 02 de dezembro de 2017 a 01 de dezembro de 2019, 

atribuindo-lhe um total de cento e setenta e três pontos. Posto em votação, o relatório foi 

aprovado por unanimidade. 10- Apreciação dos relatórios de Progressão Funcional na Classe 

C dos professores Roberto Marques, Deise Arenhart, Núbia Santos, Alessandra Fontes, 

Priscila Andrade e Rodrigo Batalha. A Prof.ª Luciene Cerdas comunicou que a Comissão de 

Avaliação, constituída pelos docentes Daniela de Oliveira Guimarães, Cássia Mônica Sakuragui 

(IB/UFRJ) e Margarete de Macedo Monteiro (IH/UFRJ), analisou a solicitação de progressão 

funcional da Prof.ª Priscila Andrade Magalhães Rodrigues, da Classe CI à CII (Professor Adjunto I 
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a II), referente ao interstício de 23 de fevereiro de 2018 a 23 de fevereiro de 2020, atribuindo-

lhe um total de cento e setenta e dois pontos e vinte e cinco centésimos. Comentou que a 

mesma comissão avaliou a solicitação de progressão funcional da Prof.ª Alessandra Fontes 

Carvalho da Rocha Kuklinski Pereira, da Classe CI à CII (Professor Adjunto I a II), referente ao 

interstício de 23 de fevereiro de 2018 a 23 de fevereiro de 2020, atribuindo-lhe um total de 

duzentos e três pontos. Comunicou que a mesma comissão avaliou a solicitação de progressão 

funcional do Prof. Rodrigo Serapião Batalha, da Classe CI à CII (Professor Adjunto I a II), 

referente ao interstício de 21 de dezembro de 2017 a 21 de dezembro de 2019, atribuindo-lhe 

um total de cento e vinte e três pontos. A Chefe do Departamento de Didática comunicou que a 

Comissão de Avaliação, constituída pelos docentes Maria das Graças Chagas de Arruda 

Nascimento, Marcus Vinicius Vieira (IB/UFRJ) e Juliana Beatriz Almeida de Souza (IH/UFRJ), 

analisou a solicitação de Progressão Funcional do Prof. Roberto Marques, da Classe CII à CIII 

(Professor Adjunto II a III), referente ao interstício de 06 de março de 2015 a 05 de março de 

2017, atribuindo-lhe um total de cento e cinquenta pontos. Informou que a Comissão de 

Avaliação, constituída pelos docentes Cláudia Lino Piccinini, Rosana Conrado Lopes (IB/UFRJ) e 

Juliana Beatriz Almeida de Souza (IH/UFRJ), analisou a solicitação de progressão funcional da 

Prof.ª Deise Arenhart, da Classe CI à CII (Professor Adjunto I a II), referente ao interstício de 04 

de agosto de 2017 a 04 de agosto de 2019, atribuindo-lhe um total de cento e noventa e seis 

pontos. Comentou que a mesma comissão avaliou a solicitação de progressão funcional da 

Prof.ª Núbia de Oliveira Santos, da Classe CI à CII (Professor Adjunto I a II), referente ao 

interstício de 23 de fevereiro de 2018 a 23 de fevereiro de 2020, atribuindo-lhe um total de 

duzentos e cinco pontos. Concluiu informando que a mesma comissão avaliou a solicitação de 

progressão funcional do Prof. Roberto Marques, da Classe CIII à CIV (Professor Adjunto III a IV), 

referente ao interstício de 06 de março de 2017 a 05 de março de 2019, atribuindo-lhe um total 

de cento e oitenta e quatro pontos. Postos em votação, os relatórios foram aprovados por 

unanimidade. 11- Apreciação das Ações de Extensão (projetos, cursos, programas e eventos 

de extensão) da FE/UFRJ. A Prof.ª Alessandra Fontes apresentou os seguintes pareceres às 

ações de extensão: o seu parecer favorável ao Curso de Extensão “Encontros de Professores 

para Estudos de Letramento, Leitura e Escrita”, coordenado pela Prof.ª Ludmila Thomé de 

Andrade, vinculado ao Programa Articulado Complexo de Formação Continuada para 

Profissionais da Educação Básica; o seu parecer favorável ao Projeto de Extensão “Pensadeiros 

na Escola”, coordenado pela Prof.ª Adriana Patrício Delgado, vinculado ao Programa Articulado 

Complexo de Formação Continuada para Profissionais da Educação Básica; o seu parecer 

favorável ao Curso de Extensão “Formação de Professores Iniciantes: narrativas do agir e reagir 

nos primeiros anos da docência”, coordenado pela Prof.ª Giseli Barreto da Cruz, vinculado ao 

Programa Articulado Complexo de Formação Continuada para Profissionais da Educação Básica, 
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com carga horária total de setenta e duas horas e previsão de realização entre 2020.1 e 2022.2; 

o seu parecer favorável ao Evento de Extensão “Fórum_Euclides_110”, coordenado pela Prof.ª 

Anabelle Loivos Considera, vinculado à Escola Municipal Anísio Teixeira (Niterói-RJ) e ao Colégio 

Estadual Aurelino Leal (Niterói-RJ); o seu parecer favorável ao Evento de Extensão “Conversas 

com quem gosta de ensinar”, coordenado pela Prof.ª Anabelle Loivos Considera, vinculado ao 

programa articulado de extensão Educação Pública, Formação Permanente e Educação Popular, 

a ser realizado mensalmente na Faculdade de Letras da UFRJ; o seu parecer favorável ao Evento 

de Extensão “Seminário Euclides 150 Anos”, coordenado pela Prof.ª Anabelle Loivos Considera, 

em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e com a Academia 

Fluminense de Letras, a ser realizado na sede desta; o parecer favorável da Prof.ª Marinalva 

Silva Oliveira sobre o Curso de Extensão “Educação de Jovens e Adultos: Docência, Sujeitos e 

Saberes”, coordenado pela Prof.ª Alessandra Nicodemos Oliveira Silva, vinculado ao 

Laboratório de Investigação, Ensino e Extensão em Educação de Jovens e Adultos – LIEJA, com 

carga horária de oitenta horas e previsão de realização de 20 de março a 20 de dezembro de 

2020; o parecer favorável da Prof.ª Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino ao Projeto de 

Extensão “Os sentidos de viver a cidade: o Rio de Janeiro como espaço vivido dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos”, coordenado pelo Prof. Ênio José Serra dos Santos, vinculado ao 

Programa Articulado Educação Pública, Formação Permanente e Educação Popular; e o parecer 

favorável da Prof.ª Warley da Costa ao Projeto de Extensão “Caminhos da Serra Fluminense”, 

coordenado pela Prof.ª Anabelle Loivos Considera, vinculado ao Programa Articulado Memória 

Cultural, Social e da Terra. Postos em votação, os pareceres foram aprovados por 

unanimidade. 12- Apreciação do relatório de Estágio Probatório do Prof. Luciano Prado. A 

Prof.ª Luciene Cerdas comunicou que a Comissão de Avaliação, constituída pelos docentes 

Cláudia Lino Piccinini, Rosana Conrado Lopes (IB/UFRJ) e Juliana Beatriz Almeida de Souza 

(IH/UFRJ), analisou o estágio probatório do Prof. Luciano Prado da Silva, atribuindo-lhe um total 

de cento e sessenta e nove pontos. Posto em votação, o relatório foi aprovado por 

unanimidade. 13- Alteração da Comissão de Avaliação para análise do Estágio Probatório da 

Prof.ª Janete Bolite Frant. A Prof.ª Luciene Cerdas comunicou que uma nova Comissão de 

Avaliação precisou ser formada, já que a que havia sido aprovada não pôde efetuar a avaliação. 

Disse que a nova Comissão de Avaliação seria constituída pelos seguintes membros: Ana Paula 

de Abreu Costa de Moura, Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho (NUTES/UFRJ), Joaquim 

Fernando Mendes da Silva (IQ/UFRJ); e, como suplentes, Marcus Vinicius Vieira (IB/UFRJ) e 

Amilcar Araújo Pereira. Posta em votação, a comissão foi aprovada por unanimidade. 14- 

Apreciação da avaliação prévia do Estágio Probatório do Prof. Fábio Araújo. O Prof. André 

Bocchetti comunicou que a Comissão de Avaliação, constituída pelos professores Daniela Patti 

do Amaral, Ana Teresa de Carvalho Corrêa de Oliveira e Antonio Jorge Gonçalves Soares, 
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reunida às quatorze horas de 02 de março de 2020, na sala 206-FCC, realizou uma avaliação 

prévia do estágio probatório do Prof. Fábio Araújo de Souza, pelo período de 28 de agosto 2018 

a 28 de novembro de 2019. Informou que, de acordo com a produção do docente, frente aos 

Grupos de Atividades analisados, a comissão atestou que, no Grupo I (Atividades de Ensino), o 

docente contemplava amplamente o recomendado; com relação ao Grupo II (Atividades de 

Pesquisa e Produção Intelectual), o docente apresentava robusta imersão no campo da 

produção científica; com relação ao Grupo III (Atividades de Extensão), a comissão sugeria ao 

docente a criação de projeto de extensão; com relação aos Grupos IV (Gestão e Representação) 

e V (Qualificação Acadêmico-Profissional), o docente também contemplava o que era requerido 

e que provavelmente faria jus à aprovação em seu estágio probatório. Posto em votação, o 

relatório foi aprovado por unanimidade. 15- Indicação de Comissões de Avaliação para 

análise das solicitações de Progressão Funcional na Classe D das professoras Anabelle Loivos 

e Ana Paula Moura. A Chefe do Departamento de Didática informou que seria a mesma 

comissão para avaliar as duas docentes, constituída pelos seguintes membros: como titulares, 

Marcelo Macedo Corrêa e Castro – presidente, Lilia Guimarães Pougy (ESS/UFRJ), Claudia 

Augusta de Moraes Russo (IB/UFRJ); e, como suplentes, Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro 

e Isabel Gomes Rodrigues Martins (NUTES/UFRJ). Posta em votação, a comissão foi aprovada 

por unanimidade. 16- Apreciação de convite feito ao Prof. Luciano Prado pela Coordenação 

do “Curso de Especialização Espanhol Instrumental para Leitura” do Instituto de Letras da 

UERJ, para ministrar a disciplina "Plano de Curso", ao longo do primeiro semestre de 2020.  O 

Prof. Luciano Prado disse que foi convidado para ministrar a disciplina "Plano de Curso" do 

“Curso de Especialização Espanhol Instrumental para Leitura” do Instituto de Letras da UERJ, 

que compreendia quatro encontros, de abril a julho de 2020, pela UERJ, além de participação 

em orientações de monografia de final de curso para a especialização. Posta em votação, a 

participação do docente foi aprovada por unanimidade. 17- Apreciação do pedido de 

participação da Prof.ª Nastassja Pugliese no Programa de Pós-Graduação do IFCS. A Prof.ª 

Jacqueline Chaves apresentou a carta da docente à Chefia do Departamento de Fundamentos 

da Educação - EDF, que informava que sua participação no Programa de Pós-Graduação no 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – IFCS não prejudicaria a sua carga horária nas atividades 

de sua equipe do EDF na Faculdade de Educação. A presidente comunicou que era de praxe o 

docente assinar um termo para afastamento, a fim de participar em programas de pós-

graduação, com a informação de que o afastamento não prejudicaria as atividades na FE/UFRJ. 

Após ampla discussão, a Prof.ª Maria Muanis condicionou a aprovação na Congregação desde 

que a Prof.ª Nastassja Pugliese trouxesse uma carta-convite do IFCS, em que constasse a 

informação de participação de quinze horas, e que a docente se comprometesse a assinar o 

termo de compromisso de que sua saída não prejudicasse a sua carga horária nas atividades da 
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Faculdade de Educação. Os conselheiros concordaram com o encaminhamento. Posta em 

votação, a participação da docente, condicionada a assinatura do termo e a apresentação da 

carta-convite, foi aprovada por unanimidade.  18- Indicação do Prof. Wilson Cardoso para a 

CPL. O Prof. Thiago Ranniery informou que a Comissão Permanente de Licenciatura – CPL era 

uma câmara consultiva do Conselho de Ensino de Graduação – CEG, em que participavam as 

docentes Maria Margarida Pereira de Lima Gomes, como titular, e Daniela Patti do Amaral, 

como suplente, mas que ambas saíram. Posta em votação, a indicação foi aprovada por 

unanimidade.  19- Indicação das professoras Maria Margarida e Juliana Marsico para o NPPL 

de Biologia. Postas em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 20- 

Dispensa do Prof. Armando Arosa da COAA de Pedagogia e do GOP. O Prof. André Bocchetti 

disse que o docente estava com problemas de saúde e que gostaria de efetuar novos enfoques 

em sua carreira acadêmica. Posta em votação, a dispensa foi aprovada por unanimidade. 21- 

Indicação das professoras Mônica Pereira dos Santos e Deise Arenhart para a COAA de 

Pedagogia. Postas em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 22- Situação 

da Secretaria do Departamento de Fundamentos da Educação. A Prof.ª Jacqueline Chaves 

comentou que assumiu a Chefia do Departamento de Fundamentos da Educação - EDF em 

outubro de 2019, mas que enfrentou sérios problemas com a ausência do secretário do EDF, 

Marcus Vinicius, devido a muitas licenças que o servidor solicitava. Disse que sentiu muito a 

ausência do secretário durante um processo seletivo para professor substituto e em outros 

momentos. O Prof. Thiago Ranniery comunicou que o assunto deveria ser discutido no 

Conselho Departamental, e que uma reunião da Direção com o secretário do EDF e a Chefia do 

EDF deveria ser marcada para a resolução da situação. Após consultar os conselheiros, a 

presidente retirou o ponto de pauta. 23- Proposta de manifestação da FE/UFRJ, através de 

Nota Pública, sobre a situação de insegurança e limitações nas contratações dos Professores 

Substitutos e as consequências que isto traz para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas da universidade. A Prof.ª Jacqueline Chaves disse que o Corpo deliberativo do EDF, 

em sua última reunião, aprovou que a FE/UFRJ, enquanto instituição, deveria propor uma nota 

pública sobre a situação de insegurança e limitações nas contratações dos Professores 

Substitutos. O Prof. Thiago Ranniery disse que era de praxe o departamento rascunhar uma 

nota para apreciação e que a Congregação não tinha condições de emitir uma nota em cima da 

hora. Após consultar os conselheiros, a presidente retirou o ponto de pauta.  24- Indicação de 

Comissão Eleitoral para a condução do processo de escolha dos representantes dos 

Professores Titulares na Colenda Congregação. O Prof. Thiago Ranniery disse que a Comissão 

Eleitoral seria composta pelos seguintes membros: Ana Lúcia Cunha Fernandes, Irene Giambiagi 

e Nastassja Saramago de Araújo Pugliese. Posta em votação, a comissão foi aprovada por 

unanimidade. 25- Proposta de concessão de Moção de Louvor à Prof.ª Monique Andries. A 



 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

COLENDA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

  

ATA DA COLENDA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRJ Página 9 
 

Prof. Luciene Cerdas apresentou a moção de louvor à Prof.ª Monique Andries pela grande 

contribuição à Faculdade de Educação da UFRJ, onde colaborou como docente, pesquisadora e 

gestora nesses anos de incansável dedicação, ampliando e consolidando o espaço da Arte e da 

Educação na formação cultural da Faculdade de Educação. Posta em votação, a moção foi 

aprovada por unanimidade. 26- Evento de Extensão “VII Congresso Internacional sobre o 

Professorado Principiante: Indução à Docência” – Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro 

(parecerista: Prof.ª Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino). A Prof.ª Luciene Cerdas 

apresentou o parecer favorável da Prof.ª Jussara Paschoalino ao evento de extensão da Prof.ª 

Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, uma parceria da UFRJ com UFF, UNIRIO e Universidade 

de Sevilha, previsto para ser realizado de 16 a 19 de novembro de 2020, no Rio de Janeiro. 

Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 27- Processos de AGF/AID das 

Coordenações de Licenciatura e Pedagogia. A Prof.ª Mônica de Souza Houri apresentou os 

seguintes processos já analisados e deferidos pela COAA de Licenciatura: AGF de Fernando 

Torres (23079.001702/2020-54) e Adrianno Guedes Reis (23079.202665/2020-08). A Prof.ª 

Adriana Patrício Delgado apresentou os seguintes processos já analisados e deferidos pela 

COAA de Pedagogia: AGF de Marcela de Santana Carvalho (23079.001250/2020-19) e Elizabeth 

Ingrid Almeida de Oliveira da Silva (23079.042039/2019-12). Postos em votação, os pedidos 

foram aprovados por unanimidade. 28- Transição curricular e transferência de diplomação do 

curso de Licenciatura em História (parecerista Prof. Thiago Ranniery). O Prof. André Bocchetti 

sugeriu que a Direção redigisse uma resposta ao CFCH contestando a decisão do Conselho de 

Coordenação do CFCH. O Prof. Thiago Ranniery sugeriu elaborar uma comunicação ao CFCH 

sobre a suspensão das colações dos estudantes do curso até que o processo fosse encaminhado 

ao CEG/PR-1. Posta em votação, a sugestão de encaminhamento foi aprovada por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª Maria Comes Muanis agradeceu a presença 

de todos e encerrou a sessão. Eu, Leonardo Vasconcellos Bragança e Oliveira, Secretário da 

Colenda Congregação, para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na 3ª Sessão Ordinária 

da Congregação, em 14 de abril de 2020, segue assinada por mim, 

________________________________, e pela Senhora Diretora, Prof.ª Maria Comes Muanis.  

  

______________________________  


