
 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

COLENDA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

  

ATA DA COLENDA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRJ Página 1 
 

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

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

NOVEMBRO DE 2020, ÀS 10 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA, ATRAVÉS DO GOOGLE MEET. 

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

Moreira de Oliveira; Professor Titular, Ludmila Thomé de Andrade; Chefe do Departamento de 

Administração Educacional, Prof. Fábio Araújo de Souza; Chefe do Departamento de Didática, 

Prof.ª Daniela de Oliveira Guimarães; Substituta Eventual da Chefe do Departamento de Didática, 

Prof.ª Silvia Soter Camara da Silveira; 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; Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Educação - PPGE, Prof.ª Marcia Serra Ferreira; Coordenadora do Curso de 

Pedagogia, Prof.ª Silvina Julia Fernández; Substituta Eventual da Coordenadora do Curso de 

Pedagogia, Prof.ª Adriana Patrício Delgado; Coordenadora dos Cursos de Licenciatura, Prof.ª 

Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza; Substituta Eventual da Coordenadora dos Cursos de 

Licenciatura, Prof.ª Warley da Costa; Coordenadora de Extensão, Prof.ª Alessandra Fontes 

Carvalho da Rocha Kuklinski Pereira; Coordenadora do Programa de Monitoria, Prof.ª Giseli Pereli 

de Moura Xavier; Representante dos Professores Associados, Prof.ª Ana Teresa de Carvalho 

Corrêa de Oliveira; Representantes dos Professores Adjuntos, Prof. Luciano Prado da Silva e Prof. 

Roberto Marques; a Representante Discente Suplente do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGE, Catarina de Cássia Moreira; e as Representantes Discentes do Centro 

Acadêmico de Pedagogia Maria Eduarda - CAME, Julia dos Santos Vieira e Helena Cícero Xavier. 

Estiveram também presentes à sessão os professores, Rita de Cássia de Oliveira e Silva, Mônica 

Pereira dos Santos, Leonardo Maia Bastos Machado, Ângela Medeiros Santi, Diva Lúcia Gautério 

Conde, Ana Lúcia Cunha Fernandes e Ana Carolina Cristóvão; e os estudantes Bruna Dias Crespo, 

Ilana Maria Bittencourt Martins, Luciano Barros Húngaro da Gama, Tassiana Beatriz de Oliveira 

Santos, Elizama Barros Simas, Marcella Neves Castro da Paz e Pedro Rafael Oliveira Pinto.  

Havendo número regimental, a presidente iniciou a sessão às 10 horas e 33 minutos. 

Expedientes: 1- A presidente disse que XLII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, 

Tecnológica, Artística e Cultural - JICTAC 2020 seria on-line e ocorreria de 22 a 26 de março de 

2021. 2- A Prof.ª Maria Muanis informou que a Instrução Normativa nº 65 de 30 de julho de 2020, 

que estabelecia orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos 

e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, relativos à 

implementação de Programa de Gestão, seria discutida no CONSUNI em breve. 3- A presidente 

comunicou que a FE, o CAp/UFRJ e o Complexo de Formação de Professores emitiram uma nota 

em conjunto ao coordenador do GT Multidiciplinar Coronavírus da UFRJ, Prof. Roberto de 
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Andrade Medronho (FM/UFRJ), exprimindo preocupações, insatisfação e discordâncias na 

reunião do Complexo de Formação de Professores - CFP de 09 de novembro de 2020. Explicou 

que era importante, no momento, a criação de um GT Saúde, formado pela FE, o CAp/UFRJ e o 

CFP, para pensar uma reabertura ao público de forma segura. 4- A Prof.ª Maria Muanis disse que 

haveria eleição, de forma virtual, para representação docente do CFCH nos órgãos colegiados e 

que a Prof.ª Jussara Marques havia solicitado deixar a representação junto ao CEG. Disse que as 

inscrições seriam abertas, em breve, de 23 a 29 de novembro de 2020 e que o processo eleitoral 

seria de 07 a 09 de dezembro de 2020. 5- O Prof. Luciano Prado comentou que, às 20 horas, da 

presente data, participaria do lançamento do livro de contos “Aula” de Giselle Maria, para o qual 

fez o texto de orelha. Avisou que estariam presentes a hispanista e professora da UESC, Raquel 

Ortega; o musicista, Cleiton Oliveira; e a poeta, Karin Santiago. 6- A Prof.ª Silvina Fernández 

solicitou aos chefes de departamento os nomes e horários dos docentes, para as inscrições dos 

alunos nas turmas de Pedagogia, que começariam no dia 23 de novembro de 2020. 7- O Prof. 

Thiago Ranniery disse que tinha acabado de receber do CSCE uma proposta de resolução para 

regulamentar afastamentos de sede de docentes e técnicos administrativos na UFRJ. Comunicou 

que as unidades deveriam se posicionar até 27 de novembro de 2020.  

Pontos: O Prof. Thiago Ranniery comentou que havia duas solicitações de inclusão de pontos em 

pauta: uma possível vaga de COTAV para convocação imediata; e a prorrogação do mandato da 

atual Coordenação do PPGE. Postos em votação, os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

1- Aprovação das Atas da 4ª Sessão Extraordinária e da 9ª Sessão Ordinária da Congregação. 

Postas em votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. 2- Dispensa, a pedido, da Prof.ª 

Jacqueline Cavalcanti Chaves da função de Chefe do Departamento de Fundamentos da 

Educação (EDF). A Prof.ª Jacqueline Chaves comunicou que, como sua mãe estava com 

problemas de saúde e precisava passar mais tempo com ela, não podia mais continuar à frente 

da Chefia do EDF. Agradeceu a todo o apoio recebido dos colegas de trabalho. Posta em votação, 

a dispensa foi aprovada por unanimidade.  3- Nova composição da Chefia do Departamento de 

Fundamentos da Educação (EDF) – mandato até outubro de 2021. A Prof.ª Jacqueline Chaves 

informou que foi aprovada na última reunião do Corpo Deliberativo do EDF, a fim de completar 

o mandato corrente até outubro de 2021, a nova chefia do departamento, composta pelos 

professores Thiago Fortes Ribas, como chefe, e Ângela Medeiros Santi, como substituta 

eventual. Posta em votação, a nova composição da chefia do EDF foi aprovada por 

unanimidade. 4-Nova composição das Comissões Julgadoras dos Concursos Públicos para 

Professor Adjunto A de Didática Especial e Prática de Ensino de Língua Portuguesa – MC-061 e 

Fundamentos Sociológicos da Educação - MC-062 (Edital nº 953 de 20/12/2019). A Prof.ª 

Daniela Guimarães informou que a Comissão Julgadora do Concurso MC-061 já havia sido 

aprovada, mas, com a pandemia, precisou refazê-la. Disse que os possíveis nomes para constituir 
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a nova Comissão Julgadora seriam os seguintes: Marcos Vinicius Scheffel, Ana Crélia Penha Dias 

(FL/UFRJ), Luiz Antônio Gomes Senna (UERJ), Silvia Maria de Sousa (UFF), Flávia Vieira da Silva do 

Amparo (UFF),  Ludmila Thomé de Andrade, Paula da Silva Vidal Cid Lopes (UERJ), Maria Teresa 

Tedesco Vilardo Abreu (UERJ), Jéssica do Nascimento Rodrigues (UFF) e Anabelle Loivos 

Considera. Postos em votação, os nomes indicados foram aprovados por unanimidade. A Prof.ª 

Jacqueline Chaves comunicou que a Comissão Julgadora do Concurso MC-062 já havia sido 

aprovada na sessão de abril de 2020, mas, por diferentes razões, dois membros não poderiam 

mais participar, e foi necessário incluir dois novos nomes para a banca.  Comentou que os nomes 

indicados para compor a banca eram: Antonio Jorge Gonçalves Soares, Mariane Campelo 

Koslinski (UFRJ), Rodrigo Pereira da Rocha Rosistolato (UFRJ), Maria Ligia de Oliveira Barbosa 

(UFRJ), Maria Celi Ramos da Cruz Scalon (UFRJ), Ana Pires do Prado (UFRJ), Rosana Rodrigues 

Heringer (UFRJ), Máximo Augusto Campos Masson (UFRJ), Helena Maria Bomeny Garchet (UERJ), 

Cynthia Paes de Carvalho (PUC-Rio), Alicia Maria Catalano de Bonamino (PUC-Rio), Hustana 

Maria Vargas (UFF), Eliane Ribeiro Andrade (UNIRIO), Mônica Dias Peregrino Ferreira (UNIRIO), 

Diógenes Pinheiro (UNIRIO), Paulo Cesar Rodrigues Carrano (UFF), Jorge Nassim Vieira Najjar 

(UFF) e Ahyas Siss (UFRRJ). A Prof.ª Silvina Fernández disse que o Prof. Jorge Najjar havia falecido. 

Postos em votação, os nomes foram aprovados por unanimidade. Revelou que a Comissão 

Julgadora do concurso MC-062 seria composta pelos seguintes membros: Antonio Jorge 

Gonçalves Soares, Eliane Ribeiro Andrade (UNIRIO), Cynthia Paes de Carvalho (PUC-Rio), Alicia 

Maria Catalano de Bonamino (PUC-Rio), Hustana Maria Vargas (UFF); e, como suplentes:  Maria 

Celi Ramos da Cruz Scalon (UFRJ) e Ahyas Siss (UFRRJ). Posta em votação, a comissão foi 

aprovada por unanimidade. A Prof.ª Daniela Guimarães informou que a Comissão Julgadora do 

concurso MC-061 seria composta pelos seguintes membros: como titulares, Marcos Vinicius 

Scheffel, Ana Crélia Penha Dias (FL/UFRJ), Luiz Antônio Gomes Senna (UERJ), Silvia Maria de 

Sousa (UFF), Flávia Vieira da Silva do Amparo (UFF); e, como suplentes, Ludmila Thomé de 

Andrade e Paula da Silva Vidal Cid Lopes (UERJ). Posta em votação, a comissão foi aprovada por 

unanimidade.  5- Apreciação das Ações de Extensão (projetos, cursos, programas e eventos de 

extensão) da FE/UFRJ. A Prof.ª Alessandra Fontes apresentou os pareceres favoráveis da Prof.ª 

Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino ao Curso de Extensão “Introdução ao Braille e Dosvox”, a 

ser realizado pelo Google Meet, sob a coordenação da Prof.ª Mônica Pereira dos Santos, com 

carga horária de dez horas, distribuídas em cinco encontros semanais, às segundas-feiras, das 

dezessete às dezenove horas, e com trinta vagas, sendo vinte para público externo e dez para 

público interno; e ao Projeto de Extensão "Complexo de Formação de Professores: avaliação e 

monitoramento da política interinstitucional", sob a coordenação da Prof.ª Ana Pires do Prado e 

com duração de vinte e quatro meses. Postos em votação, os pareceres foram aprovados por 

unanimidade. 6- Indicação de Bancas Examinadoras para o Processo Seletivo Simplificado de 
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Professores Substitutos de Psicologia da Educação; Didática e Prática de Ensino de Artes e 

Educação; Didática e Prática de Ensino de Ciências Sociais; e Didática e Prática de Ensino de 

História. A Prof.ª Daniela Guimarães comunicou que a banca examinadora para o Processo 

Seletivo de Didática e Prática de Ensino de Ciências Sociais seria constituída pelos seguintes 

membros: como titulares, Júlia Polessa Maçaira, Giovana Xavier da Conceição Nascimento, 

Rodrigo Pereira da Rocha Rosistolato; e, como suplentes, Warley da Costa e André Bocchetti. 

Disse que, para Didática e Prática de Ensino de Artes e Educação, a banca seria constituída pelos 

seguintes membros: como titulares, Wilson Cardoso Júnior, Patrícia Corsino, Glauber Resende 

Domingues (CAp/UFRJ); e, como suplentes, Marilane Abreu Santos (CAp/UFRJ), Deise Arenhart e 

Rodrigo Serapião Batalha. Informou que, para Didática e Prática de Ensino de História, a banca 

seria composta pelos seguintes membros: como titulares, Amilcar Araújo Pereira, Alessandra 

Nicodemos Oliveira Silva, Warley da Costa; e, como suplentes, Giovana Xavier da Conceição 

Nascimento e Cinthia Monteiro de Araújo. A Prof.ª Jacqueline Chaves comunicou que, para 

Psicologia da Educação, a banca examinadora seria composta pelos seguintes membros: como 

titulares, Cristiana Carneiro, Aline Veríssimo Monteiro, Perla Klautau (IP/UFRJ); e, como 

suplentes, Adriana Mabel Fresquet e Diva Lúcia Gautério Conde. Postas em votação, as bancas 

foram aprovadas por unanimidade. 7- Horários/distribuição de turmas dos Departamentos de 

Didática e de Fundamentos da Educação: restrições decorrentes do indeferimento pelo CEG do 

pedido de professores substitutos para 2020 PÓS PLE. A Prof.ª Jacqueline Chaves disse que 

houve uma reunião extraordinária do Corpo Deliberativo do Departamento de Fundamentos da 

Educação para a discussão dos horários e distribuição de turmas, mas que, dos onze docentes 

substitutos solicitados, ocorreu um corte drástico na solicitação do EDF por parte do CEG. Disse 

que o grande problema era a área de Sociologia da Educação, que só contava com uma docente 

substituta. Disse que seria necessário, em último caso, fechar turmas. A Prof.ª Daniela Guimarães 

disse que das treze vagas solicitadas pelo Departamento de Didática, recebeu somente seis. 

Comentou que fez um recurso em 06 de novembro de 2020, em segunda instância, e estava 

aguardando um desfecho positivo. Após ampla discussão, o Prof. Thiago Ranniery comentou que 

os departamentos fizeram um enorme esforço para manter a oferta das turmas planejadas, mas, 

tendo em vista os cortes drásticos de professores substitutos, não seria possível manter a oferta 

desejada de todas as disciplinas. O vice-diretor informou que era o momento de emendar 

esforços e sugeriu fazer um levantamento sobre o impacto causado nos departamentos pelos 

cortes efetuados, em números, com gráficos e planilhas, para substanciar os recursos de segunda 

instância nas plenárias do CEG e em terceira instância no CONSUNI, a fim de garantir os docentes 

para 2020.2. Aconselhou a inclusão de uma carta elaborada pelo CAPed, com outros centros 

acadêmicos de licenciatura que se sentissem prejudicados, expressando a preocupação pela não 

oferta de certas disciplinas, e que as coordenações realizassem a previsão de turmas, informando 
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o que deveria atender e o que se deixaria de atender ao não oferecer certas disciplinas pelos 

cortes efetuados. A presidente concordou com a proposta do Prof. Thiago Ranniery e informou 

que era necessária uma reunião com as chefias, com as coordenações e os institutos, para pensar 

onde seriam os cortes. Posta em votação, a proposta foi aprovada com oito votos favoráveis 

(dos conselheiros Ludmila Thomé de Andrade, Fábio Araújo de Souza, Daniela de Oliveira 

Guimarães, Jacqueline Cavalcanti Chaves, Ana Teresa de Carvalho Corrêa de Oliveira, Luciano 

Prado da Silva, Roberto Marques e Catarina de Cássia Moreira) e dois votos contrários (das 

conselheiras Julia dos Santos Vieira e Helena Cícero Xavier). 8- Apreciação do Anexo do Projeto 

Político do Curso de Pedagogia. A Prof.ª Silvina Fernández comentou que a Coordenação do 

Curso de Pedagogia havia recebido da Pró-Reitoria de Graduação – PR-1 uma solicitação de 

elaboração de um anexo ao Projeto Político do Curso de Pedagogia, a ser avaliado pelo NDE da 

unidade, aprovado nas instâncias internas e enviado à PR-1, com prazo até 16 de novembro de 

2020. Falou que o anexo seria disponibilizado ao MEC, como meio de justificar os trabalhos no 

período de aulas remotas em curso de aula presencial, mas que deixava claro, no documento, 

que o Curso de Pedagogia era completamente presencial e que só estava sendo realizado de 

forma remota, excepcionalmente enquanto durasse o período de pandemia. Na sequência, a 

Prof.ª Adriana Delgado apresentou aos conselheiros o Anexo do PPC do Curso de Pedagogia, 

elaborado pela coordenação e pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia, com a 

participação do Centro Acadêmico - CAME, a ser enviado à Divisão de Ensino - DEN e ao Núcleo 

de Pesquisa Institucional - NPI. Mostrou, de forma sucinta, todas as atividades remotas realizadas 

por disciplinas, no momento excepcional de ensino a distância, com todos os agentes envolvidos 

e as considerações finais. Posto em votação, o Anexo do PPC de Pedagogia foi aprovado por 

unanimidade. 9- Apresentação dos resultados do Questionário de Avaliação do PLE pelos 

alunos da FE.  Bruna Crespo, integrante do Eixo 1 do Grupo de Trabalho: Planejamento e 

Organização das Ações da Faculdade de Educação da UFRJ no contexto COVID-19, sob a 

coordenação da Prof.ª Giseli Pereli de Moura Xavier, apresentou os resultados da avaliação 

discente do PLE da FE/UFRJ, em pesquisa realizada no período de 23 de outubro a 03 de 

novembro de 2020. Disse que, da pesquisa realizada pelo Google Forms, concluiu que um em 

cada quatro estudantes possuía espaço insatisfatório para estudar, mais de cinquenta por cento 

dos estudantes não tinham condições de vida que permitissem que estivessem sempre presentes 

às atividades, e que um tipo de acompanhamento pedagógico de COAA, GOP ou Programa de 

Monitoria de Apoio Pedagógico seria necessário no atendimento às dificuldades desses alunos 

mais necessitados. A presidente fez elogios ao trabalho do Eixo 1 do GT e aos responsáveis pela 

elaboração do Anexo do PPC de Pedagogia. 10- Proposta de acréscimos e alterações nos 

quesitos e na pontuação referente à progressão e promoção na carreira docente, conforme a 

Resolução CONSUNI nº 8/2014 e em razão dos eventos decorrentes da pandemia da COVID-19, 
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elaborada pela Comissão Interdepartamental. O Prof. Roberto Marques comentou que a 

comissão era formada por ele próprio e pelos professores, Leonardo Maia Bastos Machado, 

Bruno Gawryszewski, Filipe Ceppas de Carvalho e Faria e José Cláudio Sooma Silva. Esclareceu 

que a comissão ficou encarregada de ajustar a avaliação da pontuação dos pedidos de 

progressão/promoção funcional docente, para adequar o barema à nova realidade com a 

inserção de alguns itens remotos, referentes à contagem dos tempos, enquanto durasse o 

período de excepcionalidade em função da COVID-19, proporcionando às comissões de avaliação 

uma regra de pontuação mais condizente com a realidade. A presidente propôs encaminhar a 

proposta a um parecerista para apresentá-la numa próxima sessão. Posta em votação, a 

proposta foi aprovada por unanimidade. 11- Indicação de Comissão de Avaliação para análise 

da solicitação de Progressão Funcional na Classe A do Prof. Fábio Araujo de Souza. O Prof. Fábio 

Araújo informou que a comissão de avaliação, para análise de seu pedido de progressão 

Funcional na Classe A, seria composta pelos seguintes docentes: como titulares, Daniela Patti do 

Amaral, Ana Teresa de Carvalho Corrêa de Oliveira e Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro (IP/UFRJ); e, 

como suplentes, Reuber Gerbassi Scofano e Joaquim Fernando Mendes da Silva (IQ/UFRJ). Posta 

em votação, a comissão foi aprovada por unanimidade. 12- Proposta de criação do Grupo de 

Estudos e Pesquisa sobre Formação de professores/as, diversidade e diferença cultural 

(GEFPRODi) - Rita de Cassia de Oliveira e Silva (parecerista: Prof.ª Giseli Pereli de Moura 

Xavier). A Prof.ª Giseli Pereli apresentou o seu parecer favorável à criação do Grupo de Estudos 

e Pesquisa sobre Formação de professores/as, diversidade e diferença cultural (GEFPRODi). 

Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 13- Reconhecimento da criação 

do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais (LAPOPE), que tem, como primeiro 

líder, a Prof.ª Mariane Campelo Koslinski e, como segundo líder, a Prof.ª Ana Pires do Prado. A 

Prof.ª Jacqueline Chaves comentou que a Prof.ª Mariane Koslinski estava precisando, a pedido 

do CNPq, de um reconhecimento sobre a criação do LAPOPE e a aprovação da nova coordenação. 

O Prof. Thiago Ranniery comentou que o grupo já estava aprovado na Congregação e não tinha 

a necessidade de nova aprovação em Congregação. Disse que bastava a solicitação de uma 

declaração de aprovação da nova coordenação. Posta em votação, a nova liderança do LAPOPE 

foi aprovada por unanimidade. 14- Apreciação do projeto de pesquisa e extensão "Complexo 

de Formação de Professores: avaliação e monitoramento da política interinstitucional” - Ana 

Pires do Prado e Maria Muanis (parecerista: Prof.ª Daniela Patti do Amaral). O Prof. Fábio 

Araújo apresentou o parecer favorável da Prof.ª Daniela Patti do Amaral ao projeto de pesquisa 

e extensão "Complexo de Formação de Professores: avaliação e monitoramento da política 

interinstitucional”.  Posto em votação, parecer foi aprovado por unanimidade. 15- Projetos de 

Pesquisa: “Encantando a Educação: Matrizes Teológicas, Epistemológicas e Psicanalíticas na 

Pedagogia de Rubem Alves” – Reuber Gerbassi Scofano (parecerista: Prof.ª Silvia Camara Soter 
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da Silveira); "Formação docente, diversidade e diferença cultural: leituras a partir da 

decolonialidade" - Rita de Cassia de Oliveira e Silva (parecerista: Prof.ª Giseli Pereli de Moura 

Xavier); "Condições para o estudo de estudantes de cursos graduação e de licenciaturas da 

UFRJ em tempos da pandemia COVID-19: uma análise sobre discência, docência e didática 

durante o período de aulas remotas" - Priscila Andrade Magalhães Rodrigues (parecerista: Prof. 

Thiago Fortes Ribas); e "Educação de Jovens e Adultos na educação estadual do Rio de Janeiro: 

desafios para a prática docente em contexto pós-COVID-19 (2020–2022)" - Alessandra 

Nicodemos (parecerista: Prof. Fábio Araújo de Souza). A Prof.ª Giseli Pereli apresentou o seu 

parecer favorável ao projeto de pesquisa "Formação docente, diversidade e diferença cultural: 

leituras a partir da decolonialidade", com duração de dois anos. Posto em votação, o parecer foi 

aprovado por unanimidade. A Prof.ª Silvia Soter apresentou o seu parecer favorável ao projeto 

de pesquisa “Encantando a Educação: Matrizes Teológicas, Epistemológicas e Psicanalíticas na 

Pedagogia de Rubem Alves”, sugerindo a inclusão de um cronograma detalhado. O Prof. Thiago 

Ribas apresentou o seu parecer favorável ao projeto de pesquisa "Condições para o estudo de 

estudantes de cursos graduação e de licenciaturas da UFRJ em tempos da pandemia COVID-19: 

uma análise sobre discência, docência e didática durante o período de aulas remotas", com 

atividades planejadas mensalmente de outubro de 2020 até o final de 2022.  O Prof. Fábio Araújo 

apresentou o seu parecer favorável ao projeto de pesquisa "Educação de Jovens e Adultos na 

educação estadual do Rio de Janeiro: desafios para a prática docente em contexto pós-COVID-19 

(2020–2022)".  Postos em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade.  16- 

Dispensa, a pedido, das professoras Maria Fernanda e Warley da Costa da Coordenação dos 

Cursos de Licenciatura. A Prof.ª Maria Fernanda agradeceu ao apoio de todos, disse que foi uma 

experiência desafiadora, mas que não tinha como permanecer à frente da Coordenação dos 

Cursos de Licenciatura, devido a muitas outras atividades. A presidente agradeceu ao trabalho 

das docentes. Postas em votação, as dispensas foram aprovadas por unanimidade. 17- 

Indicação dos professores André Bocchetti e Júlia Polessa para a Coordenação dos Cursos de 

Licenciatura. Postas em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 18- Criação 

da Comissão de Articulação e Apoio Permanente à Coordenação dos Cursos de Licenciatura. 

Posta em votação, a proposta de criação de comissão de articulação e apoio permanente foi 

aprovada por unanimidade. 19- Indicação da Prof.ª Juliana Marsico Correia da Silva como 

representante suplente da FE na CPL. Posta em votação, a indicação foi aprovada por 

unanimidade. 20- Desligamento da Prof.ª Jacqueline Cavalcanti Chaves do Grupo de Trabalho 

Planejamento e Organização das Ações da Faculdade de Educação da UFRJ no Contexto COVID-

19. Posto em votação, o desligamento foi aprovado por unanimidade. 21- Desligamento da 

Prof.ª Maria Muanis do Núcleo de Planejamento Pedagógico das Licenciaturas (NPPL) do Curso 

de Pedagogia. Posto em votação, o desligamento foi aprovado por unanimidade. 22- Indicação 
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das professoras Teresa Gonçalves e Mônica Pereira dos Santos para o Núcleo de Planejamento 

Pedagógico das Licenciaturas (NPPL) do Curso de Pedagogia. Postas em votação, as indicações 

foram aprovadas por unanimidade. 23- Processos de AGF/AID das Coordenações de 

Licenciatura e Pedagogia. A Prof.ª Maria Fernanda comunicou que os seguintes processos já 

haviam sido analisados e deferidos pela COAA de Licenciatura: AGF de Úrsula Borges dos Santos 

Lima (23079.217582/2020-13), Yasmin de Aguiar Tannuri (23079.219488/2020-91), Jaqueline 

Medeiros de França (23079.219049/2020-88), Aline Queiroz Guimarães (23079.001421/2020-

00), Antonio Vinicius Mendes Paparella (23079.001996/2020-14), Marcela do Espírito Santo 

Gomes (23079.040403/2019-00), Marcio Vianna da Silva (23079.000977/2020-71) e Mariana Aló 

Rodrigues Araújo da Silva (23079.001698/2020-24). Postos em votação, os pedidos foram 

aprovados por unanimidade. 24- Vaga de COTAV para convocação imediata. O Prof. Thiago 

Ranniery avisou que, em 09 de novembro de 2020, recebeu a informação de que haveria a 

possiblidade da UFRJ receber mais quinze vagas e que a FE poderia ser contemplada com mais 

uma vaga. Esclareceu que a vaga teria que ser usada ainda neste ano. Disse que foi informado 

que a unidade teria que abrir e encaminhar um processo, indicando a área a ser contemplada. 

Comentou que o Departamento de Didática teria dois candidatos aprovados. O Prof. Thiago Ribas 

disse que o Departamento de Fundamentos de Educação também tinha candidatos aprovados. 

A Prof.ª Jacqueline Chaves disse que, além desses, tinha um pedido de redistribuição no EDF para 

a área de História, há mais de um ano, da docente Maria Zélia Maia de Souza da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF. A Prof.ª Maria Muanis disse que era necessário verificar a lista de 

prioridades aprovada em Congregação sobre a COTAV. A Prof.ª Marcia Serra alertou que havia 

uma lista aprovada pela Congregação, que deveria ser respeitada. A presidente comentou que 

era necessário consultar a validade dos concursos, o caso de redistribuição da Prof.ª Maria Zélia, 

e sugeriu realizar uma sessão extraordinária, no dia 12 de novembro de 2020, às nove horas, para 

definir a área da vaga. Posto em votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 

25- Prorrogação do mandato da atual Coordenação do PPGE. A Prof.ª Maria Muanis retirou o 

ponto de pauta por falta de quórum. 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 11ª Sessão Ordinária da Congregação, em 08 de dezembro de 2020, segue assinada por mim, 

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

     ______________________________ 


