ATA DO COLEGIADO EXTRAORDINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
– PROPED – EDU – UERJ
Aos onze dias do mês de junho do ano de 2021, às nove horas e quarenta e quatro minutos,
reuniu-se
de
forma
remota,
através
do
link
https://us02web.zoom.us/j/83676322057?pwd=UjIzZ0tNVDg2WjMzdWxHajBXR2xVdz09,
o
Colegiado do ProPEd. Estiveram presentes os seguintes Professores: Ana Mignot, Guilherme
Lemos, Nilda Alves, Isabel Ortigão, Annie Redig, Elizabeth Macedo, Lisandra Ogg, Rita
Frangella, Maria Celi Vasconcelos, Leonardo Nolasco, Rita Ribes, Talita Vidal, Jane Paiva,
Lourdes Tura, Rosana Glat, Rosanne Dias, Siomara Borba, Sonia Camara, Maria Luiza Oswald,
Marcia Cabral, Fernando Pocahy, Flávia Faissal, Veronica Borges, José Gondra, Raquel Goulart,
Virgínia Louzada, Maristela Guedes, Catia Walter, Alexandra Garcia, Mailsa Passos e Walter
Kohan. Representantes discentes: Rodrigo Nascimento e Edivan Almeida. Ana Mignot abre a
reunião, dá as boas vindas e passa aos pontos de pauta. 1) Eleição para Coordenação. Ana
Mignot passa a palavra para Talita Vidal e Annie Redig que aceitaram montar uma chapa para
a coordenação do Programa. Talita Vidal evidencia o lugar de onde aceita a tarefa de
coordenar o Programa, entendendo o momento. Fica lisonjeada com o reconhecimento por
parte dos colegas. Fala do ProPEd, que a formou como pesquisadora, sendo esta uma forma de
retribuir esse investimento. Agradece a Annie Redig por ter aceitado a parceria. Annie Redig
agradece a todos o apoio e espera fazer uma gestão de escuta. 2) Informes da coordenação.
Ana Mignot pede a Guilherme Lemos que relate a reunião do Conselho Departamental acerca
da mudança na Deliberação vigente, facultando aos professores permanentes do ProPEd, não
lotados na Faculdade de Educação, a assumir um dos cargos de coordenação. Guilherme
Lemos faz um breve relato e informa que o pleito foi aprovado por unanimidade. Virgínia
Louzada, que está na chefia do DEAE, corrobora o relato. Maria Celi Vasconcelos enfatiza a
importância da participação decisiva de Ana Mignot na defesa do pleito, quando o termo
excepcionalidade que foi questionado. Rodrigo Nascimento fala de como a defesa foi
producente. Ana Mignot fala de sua defesa sobre o termo excepcionalidade. Guilherme Lemos
alerta que a modificação proposta talvez tenha problemas quanto forma, cujo adendo deve ser
colocado em forma de parágrafo. Nilda Alves sugere que se haja rápido junto a PR2, para que a
nova forma integre o processo antes da reunião da C3PG. 3) Informes das Linhas: Cotidianos Jane Paiva faz um breve relato da reunião com os coordenadores de linha para avaliar a atual
conjuntura. Um dos pontos principais foi a necessidade de equacionar os problemas dos
editais de seleção. Alexandra Garcia faz um breve relato sobre o Redes, que ocorrerá em 2022,
por conta dos editais de financiamento das agências de fomento, informa também que tudo
indica que o evento será virtual, em Junho e julho de 2022. Informa também que vai enviar um
email com o release do Encontro e o pedido de indicações de nomes para as mesas e
coordenações de eixos. Pede apoio do ProPEd para os custos com a plataforma. Inclusiva Annie Redig fala de duas solicitações de ingresso de professores enviadas para a linha e que
precisam de uma resposta, tendo em vista que na página do Programa continua informando
que o processo está aberto, assim como fornece os critérios. Nilda Alves fala da Comissão que
foi constituída e sugere uma reunião na semana que vem, que traga uma solução para o
próximo colegiado. Elizabeth Macedo pede que se retire a informação da página. História –
Sonia Câmara parabeniza Talita Vidal e Annie Redig pela decisão de assumir a Coordenação e
enumera os pontos levantados na reunião da linha no sentido das seguintes reivindicações: 1)

políticas de valorização e remuneração para os cargos de coordenação; 2) bolsa Proatec de
apoio administrativo exclusiva para a coordenação; 3) Liberação da carga horária de TDG para
os integrantes da Coordenação; 4) estabelecimento de critérios para ocupação dos cargos no
âmbito do quadro permanente; 5) Rodízio nos cargos de gestão pelas linhas. Fala também
acerca do Seminário da linha que ocorre anualmente desde 2018 e que não aconteceu em
2020, por conta da pandemia, mas que será retomado agora no segundo semestre do
corrente. Agradece a Ana Mignot e a Guilherme Lemos o trabalho desenvolvido. Currículo –
Rosanne Dias fala também dos Seminários da linha, cujo de 2020 foi realizado em maio 2021.
Parabeniza a chapa que se apresenta e sugere que se invista mais no trabalho das
coordenações de linha. Infância – Walter Kohan parabeniza a chapa formada, e enfatiza a
necessidade de se pensar gestões que melhorem as condições de trabalho da coordenação.
Fala da necessidade de se refletir sobre o porquê de tanta dificuldade em se encontrar
candidatos à coordenação. Sobre o rodízio entre as linhas, considera que as mesmas não são
numericamente igualitárias. Elizabeth Macedo sugere que essas reivindicações sejam
entregues aos nossos representantes no CSEPE e no CONSUNI. Nilda Alves sugere que essas
reivindicações se tornem uma decisão do Colegiado, o que torna necessária a construção de
um documento e sua subsequente aprovação. Ana Mignot sugere que José Gondra redija o
documento, que deverá ser submetido ao Colegiado e que servirá para futuros
encaminhamentos junto à PR2 e aos conselhos superiores. José Gondra fala sobre os caminhos
que a demanda deve percorrer junto à administração central da Universidade. A redação do
documento por José Gondra fica aprovada pelo Colegiado. 4) Informes sobre a Plataforma
Sucupira: Ana Mignot fala do novo calendário exarado pela CAPES, adiando para o dia 14 de
junho a entrega do relatório para a PR2, que terá até o dia 21 para remeter à Capes. No dia 22
de julho deve ser entregue a parte dos destaques. As linhas devem indicar os destaques da
produção de cada colega. A previsão do resultado e para 1º de abril de 2022. Elizabeth
Macedo relata que foi consultada pela área para compor a Comissão de avaliação das revistas,
cujo critério de qualificação será o índice de impacto do gloogle, oferecendo pouca margem de
alteração; a comissão deve começar a atuar em agosto, já que depende das informações
coletadas pela Sucupira. 5) Comissão de bolsas: Ana Mignot fala sobre a renovação de bolsas
do CNPq, cujos critérios foram alterados; saiu o resultado e fomos contemplados com bolsas
de mestrado e doutorado, mas ainda não temos os quantitativos. 6) Aprovação de bancas:
D

VIVIANE
CHAVES
TIBÃES

Maria Isabel Ramalho Ortigão
[T] CLÁUDIA DE OLIVEIRA FERNANDES
[T] RITA DE CÁSSIA PRAZERES FRANGELLA
[S] GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA
[S] TALITA VIDAL PEREIRA

04/08/2021

D

RENAN DOS
SANTOS
MEDEIROS

Maria Isabel Ramalho Ortigão
[T] DINAH VASCONCELLOS TERRA
[T] ROSANNE EVANGELISTA DIAS
[S] GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA
[S] TALITA VIDAL PEREIRA

02/08/2021

D

LUIZA
PINHEIRO DA
SILVA

Sônia de Oliveira Camara Rangel
[T] GISELE PORTO SANGLARD
[T] JOSÉ GONÇALVES GONDRA

06/07/2021

[S] MÁRCIA CABRAL DA SILVA
[S] Raquel Duarte Abdala
T

CARLA
PATRÍCIA DA
SILVA

Walter Omar Kohan
[T] JASON FERREIRA MAFRA
[T] LIGIA MARIA M. L. LEÃO DE AQUINO
[T] MARIA REILTA DANTAS CIRINO
[T] WALTER MATIAS LIMA
[S] ANA CHRYSTINA VENANCIO MIGNOT
[S] JAIR MIRANDA DE PAIVA

30/06/2021

7) Outros assuntos: Ana Mignot sugere, para o próximo colegiado, que os colegas elenquem as
defesas, previstas para agosto, que precisaram de mais prazo, para que se chegue a um
consenso acerca dos critérios a serem utilizados. Fala também sobre a consulta feita ao Proex
sobre o prazo final da execução dos recursos, pontuando que a nova coordenação deve tomar
posse o mais breve possível. Fica decido que tão logo seja aprovada a mudança na deliberação,
se deflagre o processo eleitoral. Nada mais tendo a tratar, a reunião encerrou-se às onze horas
e quatro minutos. Eu, Guilherme Augusto Rezende Lemos, lavro a presente ata.

