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

PRESIDÊNCIA DA SENHORA DIRETORA, PROF.ª MARIA COMES MUANIS, NO DIA 14 DE JULHO 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; Substituta Eventual do Chefe do Departamento de Administração 

Educacional, Prof.ª Daniela Patti do Amaral; Chefe do Departamento de Didática, Prof.ª Daniela 

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

Camara Soter da Silveira; Chefe do Departamento de Fundamentos da Educação, Prof.ª 

Jacqueline Cavalcanti Chaves; Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação - 

PPGE, Prof.ª Marcia Serra Ferreira; Coordenadora do Curso de Especialização Saberes e Práticas 

na Educação Básica – CESPEB, Prof.ª Ligia Karam Corrêa de Magalhães; Coordenadora do Curso 

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

Pedagogia, Prof.ª Adriana Patrício Delgado; Substituta Eventual da Coordenadora dos Cursos de 

Licenciatura, Prof.ª Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza Oliveira; Coordenadora de Estágios, 

Prof.ª Núbia de Oliveira Santos; 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; Representante dos Professores Adjuntos, Prof. Luciano Prado da Silva; a 

Representante Suplente Interina dos Servidores Técnico-Administrativos, Bety Ribeiro Corrêa; os 

Representantes Discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, Jorge Felipe 

Marçal Gomes e Maya Eliz Sousa Lima; e os Representantes Discentes do Centro Acadêmico de 

Pedagogia Maria Eduarda - CAME, Luciano Barros Húngaro da Gama e Helena Cícero Xavier. 

Estiveram também presentes à sessão a professora Mônica de Souza Houri; o servidor técnico-

administrativo, Paulo Estevão Medeiros dos Santos; e os estudantes Julia dos Santos Vieira e 

Pedro Rafael Oliveira Pinto.  

Havendo número regimental, a presidente iniciou a sessão às 10 horas e 18 minutos. 

Expedientes: 1- A Prof.ª Jacqueline Chaves comunicou que a Prof.ª Maria Vitória Campos 

Mamede Maia da área de Psicologia da Educação havia se aposentado em junho de 2020. 2- A 

Prof.ª Ana Teresa informou que, em 13 de julho de 2020, participou da reunião do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE do Instituto de Matemática e que foi levantada a questão de que era 

atribuição da Faculdade de Educação solicitar formalmente a inclusão de seu nome no NDE do 

Instituto de Matemática. O Prof. Thiago Ranniery esclareceu que a Faculdade de Educação não 

poderia nomear ninguém para o NDE de outra instituição, mas aprovar o nome em Congregação 

e depois passar a informação para a unidade que requereu o docente. 3- A Prof.ª Daniela Patti 

comunicou que seu nome continuava no SIGA como Coordenadora da Licenciatura em História e 
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Coordenadora da Licenciatura em Enfermagem. Reiterou o pedido da retirada de seu nome das 

duas coordenações no SIGA e no INEP. 4- A Prof.ª Daniela Guimarães informou que havia saído 

as aposentadorias das professoras Ana Monteiro e Anita Handfas. 5- O Prof. Thiago Ranniery 

disse que os professores substitutos não teriam os seus contratos imediatamente renovados. 

Disse que era necessário encaminhar ao Departamento de Pessoal, pelo SEI, até o dia 16 de julho 

de 2020, uma declaração do professor de próprio punho, manifestando disponibilidade em 

realizar atividades remotas, com a informação do código SIGA e o nome da disciplina. 6- A Prof. 

Maria Muanis disse que o GT – Debates enviaria um convite a todos para uma roda de debates 

na próxima semana. Avisou que o GT – Pandemia estava consolidando os dados de seus estudos 

para apresentá-los à Comunidade Acadêmica. 7- A presidente comunicou que a unidade vinha 

preparando um treinamento para os professores nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA 

e no Google Classroom, bem como uma formação, a ser realizada, o mais breve possível, através 

de rodas de conversas. Pontos: 1- Aprovação da Ata da 5ª Sessão Ordinária da Congregação. 

Luciano Gama solicitou a retificação, no ponto dez, do trecho “o que era exigido pelas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB seriam trezentas horas para o Curso de Pedagogia” 

por “o que era exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN seriam trezentas horas para 

o Curso de Pedagogia”. Posta em votação, a ata, com a correção solicitada, foi aprovada com 

nove votos favoráveis (dos conselheiros Thiago Ranniery Moreira de Oliveira, Daniela Patti do 

Amaral, Daniela de Oliveira Guimarães, Jacqueline Cavalcanti Chaves, Ana Teresa de Carvalho 

Corrêa de Oliveira, Luciano Prado da Silva, Jorge Felipe Marçal Gomes, Luciano Barros Húngaro 

da Gama e Helena Cícero Xavier), nenhum voto contrário e duas abstenções (das conselheiras 

Bety Ribeiro Corrêa e Maya Eliz Sousa Lima). 2- Oferta da Faculdade de Educação para o Período 

Letivo Especial - PLE. A Prof.ª Daniela Patti disse que o Corpo Deliberativo do Departamento de 

Administração Educacional – EDA havia se reunido no dia 06 de julho de 2020, mas que o debate 

não foi concluído, sendo necessária a convocação de uma reunião extraordinária no dia 10 de 

julho de 2020, em que se decidiu sobre a oferta de onze disciplinas obrigatórias e eletivas com 

quinze turmas de vinte alunos, para atendimento das licenciaturas e da pedagogia, com 

prioridade de inscrição aos concluintes. A Prof. Daniela Guimarães disse que o Corpo Deliberativo 

do Departamento de Didática se reuniu em 01 de julho de 2020, e que também teve que se reunir 

extraordinariamente, no dia 09 de julho de 2020, para discutir o PLE e aprovar a oferta de 

disciplinas teóricas e práticas, com prioridade para os alunos concluintes. A Prof. Jacqueline 

Chaves disse que o Corpo Deliberativo do Departamento de Fundamentos da Educação se reuniu 

em 01 de julho de 2020 e que ela própria organizou uma tabela com as demandas de ambas as 

coordenações. Disse que conseguiu atender a questão de todos os concluintes, mas que ainda 

faltava definir a organização dos horários. A Prof.ª Maria Fernanda disse que as inscrições iriam 

começar no dia 17 de julho de 2020 e solicitou que os horários das disciplinas obrigatórias não 
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fossem alterados. Posta em votação, a oferta de disciplinas aos alunos concluintes e não 

concluintes no PLE foi aprovada por unanimidade. A presidente questionou os departamentos 

sobre o número de alunos. A Prof.ª Jacqueline Chaves comentou que, na reunião do EDF, o 

número de alunos sugerido fosse de dez a trinta alunos. Luciano Gama comunicou que os 

estudantes haviam proposto que as turmas remotas tivessem metade de alunos do regime 

presencial. Disse que ninguém do CAME pensou em número mínimo de alunos. Maya Sousa disse 

que discordava de número mínimo de alunos por turma. O Prof. Thiago Ranniery concordou e 

disse que, neste PLE, era melhor não estabelecer número mínimo de alunos para as disciplinas 

eletivas e obrigatórias. Comentou que, para as Práticas de Ensino do Curso de Pedagogia, poderia 

se fixar um número máximo de quinze alunos e, nas Licenciaturas, um número máximo de vinte 

e cinco, devido à diversidade da oferta de turmas. A Prof.ª Mônica Houri disse também que não 

era razoável fixar número mínimo de alunos. Posta em votação, a proposta de não haver um 

número mínimo de alunos foi aprovada por unanimidade. A presidente colocou, em apreciação, 

como Proposta 1, fixar em vinte o número máximo de alunos para as disciplinas teóricas e 

eletivas.  Posta em votação, a Proposta 1 obteve um voto favorável (da conselheira Daniela Patti 

do Amaral). Na sequência, a Prof.ª Maria Muanis colocou, em apreciação, como Proposta 2, fixar 

em vinte e cinco o número máximo de alunos para as disciplinas teóricas e eletivas.  Posta em 

votação, a Proposta 2 obteve cinco votos favoráveis (dos conselheiros Jacqueline Cavalcanti 

Chaves, Daniela de Oliveira Guimarães, Ana Teresa de Carvalho Corrêa de Oliveira, Bety Ribeiro 

Corrêa e Thiago Ranniery Moreira de Oliveira). Por fim, a presidente colocou, em apreciação, 

como Proposta 3, fixar em trinta o número máximo de alunos para as disciplinas teóricas e 

eletivas.  Posta em votação, a Proposta 3 recebeu dois votos favoráveis (dos conselheiros 

Luciano Barros Húngaro da Gama e Helena Cícero Xavier). Os conselheiros Luciano Prado da Silva, 

Jorge Felipe Marçal Gomes e Maya Eliz Sousa Lima se abstiveram das votações. Sendo assim, a 

Proposta 2 de fixar o número máximo alunos em vinte e cinco para as disciplinas teóricas e 

eletivas foi aprovada.  O Prof. Thiago Ranniery colocou, em apreciação, a proposta de fixar o 

número máximo de quinze alunos para as turmas de Prática de Ensino do Curso de Pedagogia. 

Posta em votação, a proposta foi aprovada com dez votos favoráveis (dos conselheiros Thiago 

Ranniery Moreira de Oliveira, Daniela Patti do Amaral, Daniela de Oliveira Guimarães, Ana Teresa 

de Carvalho Corrêa de Oliveira, Luciano Prado da Silva, Jorge Felipe Marçal Gomes, Luciano 

Barros Húngaro da Gama, Helena Cícero Xavier, Bety Ribeiro Corrêa e Maya Eliz Sousa Lima), 

nenhum contrário e uma abstenção (da conselheira Jacqueline Cavalcanti Chaves). Em seguida 

colocou, em apreciação, a proposta de fixar o número máximo de vinte e cinco alunos para as 

turmas de Prática de Ensino dos Cursos de Licenciatura, conforme a especificidade de cada área. 

Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3- Prorrogação do mandato da 

Coordenação do PPGE para setembro de 2020. A Prof.ª Marcia Serra comentou que o seu 
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mandato como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE e de seu 

substituto eventual, Prof. Amilcar Araújo Pereira, terminariam no fim de abril de 2020, mas, por 

conta da pandemia da COVID-19, foi obrigada a seguir com as atividades da coordenação de 

forma remota. Disse que, na reunião do Colegiado do PPGE de 05 de junho de 2020, foi aprovada 

a proposta de prorrogação dos mandatos até 30 de setembro de 2020, a fim de concluir a 

prestação de contas e o que não pôde ser concluído remotamente. Posta em votação, a 

prorrogação do mandato da coordenação do PPGE foi aprovada por unanimidade. 4- Recurso 

dos candidatos Lucas do Nascimento e Juciele Pereira Dias à homologação das inscrições do 

concurso MC-061 - Didática Especial e Prática de Ensino de Língua Portuguesa (Edital nº 953 de 

20/12/2019). A Prof.ª Daniela Patti informou que, após receber os recursos dos candidatos 

Juciele Pereira Dias e Lucas do Nascimento, elaborou os seus pareceres com base nas 

informações sobre os indeferimentos repassadas pela Prof.ª Maria das Graças Chagas de Arruda 

Nascimento, membro da Comissão de Pertinência. Comunicou que a Comissão de Pertinência 

indeferiu as inscrições dos candidatos por impertinência dos títulos apresentados. Comentou que 

a candidata Juciele Dias atualizou o seu currículo Lattes no dia 11 de julho de 2020 e, com o 

acréscimo da informação sobre sua formação inicial em Letras, que estava ausente 

anteriormente, deferiu a inscrição da candidata. Disse que o candidato Lucas do Nascimento 

atualizou o seu currículo Lattes em 14 de julho de 2020, mas não inseriu a informação sobre sua 

formação inicial em nível de graduação. Sendo assim, manteve o indeferimento da Comissão de 

Pertinência.  Posto em votação, o parecer sobre o deferimento de inscrição da candidata Juciele 

Pereira Dias foi aprovado por unanimidade. Posto em votação, o parecer sobre a manutenção 

do indeferimento de inscrição do candidato Lucas do Nascimento foi aprovado por 

unanimidade. 5- Redefinição dos setores com atividades presenciais e não-presenciais. O Prof. 

Thiago Ranniery comentou que os setores Secretaria Acadêmica e Protocolo haviam sido 

enquadrados em não presenciais, mas, devido à alta demanda de estudantes precisando de 

conferência e fornecimento de documentações, a pedido da Seção de Atividades Gerenciais e 

dos próprios setores, foi necessário redefini-los como presenciais. Disse que, com relação ao 

Protocolo, muitos processos retornaram à unidade e precisariam ser organizados.  Posta em 

votação, a redefinição dos setores Secretaria Acadêmica de Graduação e Protocolo como 

presenciais foi aprovada por unanimidade.  6- Solicitação de vaga emergencial para Professor 

Substituto de Psicologia da Educação. A Prof.ª Jacqueline Chaves comentou que dois contratos 

de professores substitutos de Psicologia da Educação se encerrariam em 31 de julho de 2020. 

Disse que uma nova contratação emergencial, prevista para março, não havia ocorrido pela 

suspensão das aulas, mas outro candidato aprovado anteriormente no processo seletivo 

ocuparia a vaga de uma das docentes que teriam contratos encerrados em 31 de julho de 2020. 

Disse que, com a aposentaria em junho de 2020 da Prof.ª Maria Vitoria Campos Mamede Maia, 
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a demanda do departamento aumentaria. Avisou que consultou a Câmara de Corpo Docente – 

CCDoc, que a informou que era necessário aguardar o retorno do calendário acadêmico para que 

fossem retomadas as contratações de professores substitutos e a abertura de novos editais. Disse 

que a CCDoc analisou a situação da aposentaria da docente e esclareceu que era possível atender 

a requisição de um professor emergencial com a solicitação aberta no SEI, aprovada em 

Congregação e no Conselho de Coordenação do CFCH. Posta em votação, a solicitação foi 

aprovada por unanimidade. 7- Indicação de Comissão de Avaliação para análise do pedido de 

Progressão Funcional da Prof.ª Daniela Patti do Amaral na Classe D. A Prof. Daniela Patti 

informou que foi aprovada no Corpo Deliberativo do Departamento de Administração 

Educacional a Comissão de Avaliação para o seu pedido de Progressão Funcional na Classe D, 

composta pelos seguintes docentes: como titulares, Antonio Jorge Gonçalves Soares - 

presidente, Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro (IP/UFRJ), Fernando Alves Rochinha (COPPE/UFRJ); e, 

como suplentes, Victor Andrade de Melo e Roberto Leher. Posta em votação, a comissão foi 

aprovada por unanimidade. 8- Indicação de Comissões de Avaliação para análise dos pedidos 

de Promoção Funcional das professoras Warley da Costa e Sandra Cordeiro de Melo à Classe 

D. A Prof.ª Daniela Guimarães disse que os nomes aprovados no Corpo Deliberativo do 

Departamento de Didática para comporem a Comissão de Avaliação da Promoção Funcional da 

Prof.ª Warley da Costa à Classe D foram: como titulares, Carmen Teresa Gabriel Le Ravallec – 

presidente, Sergio Potsch de Carvalho e Silva (IB/UFRJ), Reinaldo Luiz Bozelli (IB/UFRJ); e, como 

suplentes, Marcelo Macedo Corrêa e Castro, Victor Andrade de Melo, Ana Maria Szapiro 

(IP/UFRJ) e Rita Marisa Ribes Pereira (UERJ). A Prof.ª Daniela Patti indicou a Prof.ª Lilia Guimarães 

Pougy como mais uma opção para compor a Comissão de Avaliação da Prof.ª Warley da Costa. 

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

Jacqueline Chaves informou que a Comissão de Avaliação, aprovada no Corpo Deliberativo do 

Departamento de Fundamentos da Educação, foi constituída pelos seguintes membros: como 

titulares, Carlos Frederico Bernardo Loureiro – presidente, Maria Judith Sucupira da Costa Lins, 

Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro (IP/UFRJ); e, como suplentes, Ludmila Thomé de Andrade e Marta 

Resende Cardoso (IP/UFRJ). O Prof. Thiago Ranniery disse que era necessário ter dois membros 

titulares externos à unidade. A Prof.ª Jacqueline Chaves comentou que inseriu a Prof.ª Ludmila 

Thomé de Andrade como suplente, mas que não conseguiu contato com a docente. O Prof. 

Thiago Ranniery sugeriu substituí-la pela Prof.ª Maria Judith Sucupira da Costa Lins. A Prof.ª 

Daniela Patti indicou a Prof.ª Leila Rodrigues da Silva do IH/UFRJ para compor, como titular, a 

comissão da Prof.ª Sandra Cordeiro de Melo. Posta em votação, a comissão, com as alterações 

efetuadas, foi aprovada por unanimidade. 9- Apreciação dos relatórios de Progressão 

Funcional dos professores Amilcar Araújo Pereira, Anabelle Loivos Considera e Irene Giambiagi 

na Classe D. A Prof.ª Daniela Guimarães comunicou que a Comissão de Avaliação, composta pelos 
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docentes Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro (IP/UFRJ) e Isabel 

Gomes Rodrigues Martins (NUTES/UFRJ), analisou a solicitação de Progressão Funcional da Prof.ª 

Irene Giambiagi, da Classe DII à DIII (Professor Associado II a III), pelo interstício de 01 de 

dezembro de 2017 a 16 de março de 2020, atribuindo-lhe um total de cento e dezesseis pontos. 

Disse que a mesma comissão avaliou a solicitação de Progressão Funcional do Prof. Amilcar 

Araújo Pereira, da Classe DI à DII (Professor Associado I a II), referente ao interstício de 26 de 

março de 2018 a 26 de março de 2020, atribuindo-lhe um total de duzentos e dez pontos. 

Informou que a mesma comissão avaliou a solicitação de Progressão Funcional da Prof.ª Anabelle 

Loivos Considera, da Classe DII à DIII (Professor Associado II a III), referente ao interstício de 01 

de junho de 2018 a 31 de maio de 2020, atribuindo-lhe um total de cento e oitenta pontos. Postos 

em votação, os relatórios foram aprovados por unanimidade. 10- Possibilidade de 

destrancamento de matrícula em forma remota. A Prof.ª Silvina Fernández comentou que 

alguns estudantes haviam solicitado destrancamento e descancelamento de matrícula. Disse que 

este último era mais complicado, porque teria que ser analisado pelo CEG, mas que o 

procedimento de destrancamento poderia ser feito  remotamente da seguinte forma: o aluno 

enviaria um e-mail ao Protocolo, solicitando o destrancamento da matrícula, que seria repassado 

à Coordenação de Pedagogia, e que posteriormente enviaria a solicitação à Secretaria Acadêmica 

de Graduação para execução. Disse que, no caso de descancelamento de matrícula, já havia 

entrado em contato com o Protocolo e feito uma solicitação à PR-1 para a inclusão da opção no 

SEI, mas que recebeu uma resposta de que ainda não era possível. Posta em votação, a proposta 

de destrancamento de matrícula de forma remota foi aprovada por unanimidade. 11- 

Possibilidade de realização de equivalências de disciplinas remotamente. A presidente disse 

que a equivalência poderia ser realizada tranquilamente de forma remota e que era importante 

inserir o procedimento no site da Faculdade de Educação. Thiago Ranniery pediu para que as 

coordenações criassem os formulários de equivalência para inseri-los no site. Posta em votação, 

a proposta de realização de equivalências de disciplinas remotamente foi aprovada por 

unanimidade. 12- Proposta de alterações nas Normas de Atividades Acadêmicas 

Complementares e no Formulário de Creditação das Atividades Acadêmicas Complementares 

do Curso de Pedagogia. A Prof.ª Giseli Pereli comunicou que fazia parte da Comissão das 

Atividades Acadêmicas Complementares, composta por ela própria e pelos professores André de 

Barros Borges e Juliana Marsico Correia da Silva. Disse que, nesse momento de isolamento social, 

após se reunir com a Coordenação de Pedagogia, resolveu acrescentar as atividades remotas, 

como transmissões ao vivo (lives) institucionais (feitas por instituições de nível superior) e as 

culturais, como atividades acadêmicas complementares do Curso de Pedagogia, assim como as 

participações dos alunos em reuniões e em atividades dos Grupos de Orientação Pedagógica – 

GOP do Complexo de Formação de Professores da UFRJ. Posta em votação, a proposta de 
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alteração das normas de atividades acadêmicas complementares do Curso de Pedagogia foi 

aprovada por unanimidade. Posto em votação, o processo de validação dessas atividades, de 

forma remota, também foi aprovado por unanimidade. 13- Proposta de seleção de monitores 

voluntários para atuarem durante o Período Letivo Especial - PLE. A Prof.ª Giseli Pereli 

comentou que surgiu a proposta de abertura de um edital interno para a seleção de monitores 

voluntários para os professores que os quisessem nesse Período Letivo Especial – PLE. Luciano 

Gama comentou que o corpo estudantil propunha monitores para todas as disciplinas do PLE. 

Posta em votação, a proposta de abertura de edital interno para seleção de monitores 

voluntários foi aprovada por unanimidade. 14- Convite da PR-7 à Prof.ª Mônica Houri para 

coordenar o Núcleo de Avaliação e Acompanhamento da Política de Permanência e Assistência 

Estudantil – NAPAES/PR7 e dispensa da docente da Coordenação dos Cursos de Licenciatura, 

do GT – Pandemia e da COAA de Licenciatura. A Prof.ª Mônica Houri agradeceu à gestão anterior 

pelo convite para assumir a Coordenação dos Cursos de Licenciatura e à gestão atual por manter 

o convite. Disse que estava muito grata por todo o conhecimento e apoio recebidos. Disse que 

recebeu o convite da PR-7 para assumir a coordenação do Núcleo de Avaliação e 

Acompanhamento da Política de Permanência e Assistência Estudantil – NAPAES. Conselheiros e 

a Direção da FE/UFRJ a parabenizaram pelo trabalho desempenhado. Postas em votação, a 

dispensa da docente da Coordenação dos Cursos de Licenciatura, do GT – Pandemia e da COAA 

de Licenciatura e a liberação da docente para assumir a Coordenação do NAPAES/PR-7 foram 

aprovadas por unanimidade. 15- Indicação das professoras Maria Fernanda Alvito Pereira de 

Souza Oliveira e Warley da Costa para comporem a Coordenação dos Cursos de Licenciatura. 

Postas em votação, as indicações das professoras Maria Fernanda, como coordenadora, e 

Warley da Costa, como substituta eventual, da Coordenação dos Cursos de Licenciatura foram 

aprovadas por unanimidade. 16- Indicação da estudante Bruna Dias Crespo e das professoras 

Diva Lúcia Gautério Conde, Rita de Cássia de Oliveira e Silva e Warley da Costa para o GT - 

Pandemia. Postas em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 17- Dispensa 

do Prof. Thiago Fortes Ribas da COAA de Licenciatura. Posta em votação, a dispensa foi 

aprovada por unanimidade. 18- Indicação da Prof.ª Daniela Patti para a COAA de Pedagogia e 

dos professores André Bochetti, Ana Pires do Prado e Sandra Cordeiro de Melo para a COAA 

de Licenciatura. Postas em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 19- 

Indicação dos professores Bruno Gawryszewski (EDA), José Cláudio Sooma Silva (EDF), 

Leonardo Maia Bastos Machado (EDF), Filipe Ceppas de Carvalho e Faria (EDD) e Roberto 

Marques (EDD) para a Comissão de Revisão da Tabela Extraordinária de Atividades e 

Pontuações para Promoção/Progressão Funcional, durante o período de distanciamento físico 

decorrente da pandemia da COVID-19. Postas em votação, as indicações foram aprovadas por 

unanimidade. 20- Proposta de Criação do Grupo de Estudo e Pesquisa Professor Gestor – GPPG 
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– Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino (parecerista: Prof.ª Giseli Pereli de Moura Xavier). A 

Prof.ª Giseli Pereli apresentou o seu parecer favorável à criação do GPPG. Posto em votação, o 

parecer foi aprovado por unanimidade. 21- Projetos de Pesquisa: “Novo Ativismo Conservador 

e Expectativas de Jovens Professores” – Máximo Augusto Campos Masson (parecerista: Prof.ª 

Ana Teresa de Carvalho Corrêa de Oliveira); “Concepções de Licenciandos sobre Inclusão em 

Educação: um estudo interinstitucional UFRJ/UNESP-Bauru” – Mônica Pereira dos Santos 

(parecerista: Prof. Luciano Prado da Silva); “Professor Gestor: Perspectivas Cotidianas” – 

Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino (parecerista: Prof.ª Núbia de Oliveira Santos); e 

“Foucault e a Educação: o diagnóstico do presente como ação ético-política” - Thiago Fortes 

Ribas (parecerista: Prof.ª Silvia Camara Soter da Silveira). A Prof.ª Ana Teresa apresentou o seu 

parecer favorável ao Projeto de Pesquisa “Novo Ativismo Conservador e Expectativas de Jovens 

Professores”, já aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do CFCH e com previsão de ser 

desenvolvido em vinte e quatro meses. O Prof. Thiago Ranniery apresentou o parecer favorável 

do Prof. Luciano Prado ao Projeto de Pesquisa “Concepções de Licenciandos sobre Inclusão em 

Educação: um estudo interinstitucional UFRJ/UNESP-Bauru”. A Prof.ª Núbia de Oliveira 

apresentou o seu parecer favorável ao Projeto de Pesquisa “Professor Gestor: Perspectivas 

Cotidianas”. A Prof.ª Silvia Soter apresentou o seu parecer favorável ao Projeto de Pesquisa 

“Foucault e a Educação: o diagnóstico do presente como ação ético-política”. Postos em votação, 

os pareceres foram aprovados por unanimidade. 22- Solicitações de mudança de título e 

coordenação do Projeto de Extensão “Orquestra de Garrafas da UFRJ” – Rodrigo Batalha. A 

Prof.ª Alessandra Fontes informou que o Prof. Rodrigo Batalha solicitou retomar a coordenação 

do Projeto de Extensão “Orquestra de Garrafas da UFRJ”, passada anteriormente para o Prof. 

Leonardo Fux (EM/UFRJ) e alterar o título do projeto para “Orquestra de Música Didática”. Postas 

em votação, as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 23- Processos de AGF/AID das 

Coordenações de Licenciatura e Pedagogia. A Prof.ª Silvina Fernández informou que os seguintes 

processos foram analisados e deferidos pela COAA de Pedagogia:  AGF de Ana Carolina Santana 

Guedes Rocha (23079.210386/2020-18) e Kleber Renzo (23079.210143/2020-71). A Prof.ª Maria 

Fernanda informou que os seguintes processos foram analisados e deferidos pela COAA de 

Licenciatura: AGF de Munick de Souza Cunha (23079.211101/2020-58 e 23079.211100/2020-11), 

Murilo Ramos Mariano (23079.210138/2020-69) e Breno Totti Montes (23079.209097/2020-68). 

Postos em votação, os pedidos foram aprovados por unanimidade. A presidente lembrou que 

realizou a primeira Colação de Grau remota em 10 de julho de 2020. 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 6ª Sessão Ordinária da Congregação, em 14 de julho de 2020, 
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segue assinada por mim, ________________________________, e pela Senhora Diretora, Prof.ª 

Maria Comes Muanis.  

     ______________________________ 


