ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇAO - PROPED
Aos 24 dias do mês de setembro de 2021, às nove horas e quarenta e cinco minutos,
teve início a reunião do Colegiado do ProPEd. Estiverem presentes os professores: Talita
Vidal, Annie Redig, Ana Mignot, Guilherme Lemos, Carolina Schirmer, Jane Paiva, Aldo
Victório, Flávia Faissal, Nilda Alves, Paula Leonardi, Alexandra Lima, Flávia Dutra, Celi
Vasconcelos, Rosemary Santos, Lisandra Ogg, Denise Medina, Siomara Borba, Isabel
Ortigão, Ligia Aquino, Rosana Glat, Virgínia Louzada, Rita Ribes, Nilda Alves, Rita
Frangella, Rosanne Dias, Veronica Borges, José Gondra, Raquel Goulart, Alice Lopes.
Representação Discente: Edivan Almeida. Devido a problemas de rede a atualização do
envio de novo link aos estudantes inviabilizou a participação de parte da representação
discente. Talita Vidal abriu a reunião informando os pontos de pauta e passando a
condução da mesma à Annie Redig. 1. Informes da Coordenação – Talita Vidal informa
sobre a proposta de gestão discutida com as Coordenações de linha. a) consolidar uma
dinâmica de atuação das linhas de pesquisa articulada com a coordenação. A Comissão
de Apoio Acadêmico passa a ser constituída pela Vice Coordenadora, as Coordenações
de linha e Bruno, Chefe da Secretaria, apoiando as atividades da coordenação no que
concerne às especificidades das linhas; coordenar reuniões das linhas de pesquisa;
encaminhar ao Colegiado as propostas das linhas de pesquisa; organizar
periodicamente, preferencialmente mensalmente, as atividades realizadas pelos
docentes da linha para alimentar a produção dos relatórios da Sucupira. b) Suellen
entrará em licença maternidade de novembro de 2021 a março de 2022. Nesse período
será substituída por Débora Diego, bibliotecária que assumirá as funções de Suellen
recebendo o valor de uma bolsa PROATEC IV, paga bimestralmente. c) Em função dos
problemas com o sistema durante o processo de seleção de novos ingressantes, Carlos
foi autorizado a providenciar o aumento do Protocolo no momento oportuno que não
comprometa o andamento do processo. d) A Secretaria solicita que os orientadores
verifiquem se as notas dos orientandos estão atualizadas no sistema. Nilda Alves afirma
que as ementas das disciplinas estão disponibilizadas na pasta. Talita Vidal argumenta
que para efeitos da Plataforma Sucupira é necessário que a as ementas e bibliografias
sejam atualizadas periodicamente. José Gondra reforçou que uma rotina dessas
atualizações tende a agilizar o trabalho da Comissão de Avaliação responsável pela
elaboração do relatório final. Annie passa a centralizar as ementas e bibliografia
atualizadas das disciplinas em um drive para agilizar o lançamento na Plataforma
Sucupira. Solicitamos aos professores que encaminhem essas informações para as suas
coordenações de linha. Annie Redig retoma o encaminhamento da pauta. 2. Proposta
de Recomposição das Comissões Permanentes e da Comissão de credenciamento e
recredenciamento. Talita Vidal encaminha a retomada dos trabalhos da Comissão de
credenciamento e recredenciamento destacando que cabe a esta comissão pensar
critérios mais qualitativos de credenciamento sustentados em uma autoavaliação
realizada pelas linhas com base nas metas de crescimento das linhas e do Programa para
o quadriênio. Nilda Alves lembra que os membros desta Comissão foram aprovados em
reunião anterior do Colegiado. Consultados todos reafirmaram a disposição de dar
continuidade aos trabalhos que deve resultar em proposta a ser encaminhada ao
Colegiado para discussão ainda em 2021. Compõem a Comissão Alice Lopes, Cátia
Walter, José Gondra, Nilda Alves e Walter Kohan. José Gondra destaca que a Comissão
deve iniciar os trabalhos sem a necessidade de aguardar as definições da CAPES,

principalmente diante da suspensão do processo avaliativo determinado pelo Ministério
Público Federal do Rio de Janeiro. Annie retoma a proposta de recomposição das
comissões permanentes. (Recursos Financeiros; Avaliação e Bolsas) destacando a
urgência da recomposição da Comissão de Bolsas que está em processo extraordinário
de seleção de novos bolsistas até 4 de outubro. Denise Medina pela linha de História
compõe a Comissão. Talita Vidal informa que a linha de Cotidiano indicou Leonardo
Nolasco, no entanto o professor só pode assumir em janeiro. Annie solicitou que as
linhas se manifestem com celeridade dada a urgência do processo. Talita Vidal informou
que em decorrência da aposentadoria de Jorgete o processo de implementação das
Bolsas será realizado pela Coordenação até que possamos contar com um novo
funcionário. 3. Informes das Comissões de seleção. a) Mestrado. Annie alerta que todos
devem ficam atentos às orientações para a avaliação dos planos de trabalho. Rosana
Glat destaca que por adotarem como critério a indicação de uma nota, os orientadores
devem procurar registrar justificativas, pois mesmo os candidatos com planos
aprovados podem solicitar recurso à nota recebida. c) Doutorado. Lisandra Ogg informa
a divulgação dos resultados dos recursos das avaliações dos projetos e solicita que as
linhas organizem o cronograma das entrevistas. 4. Informes das Comissões
Permanentes. a) Comissão de bolsas – Denise Medina reforça a necessidade de
recompor a comissão para a realização das avaliações no processo extraordinário em
Curso. 5. Informes das Linhas de Pesquisa. a) Ana Mignot informa a realização do Café
Biográfico que conta com participação de pesquisadores da linha, pesquisadores
convidados de outras instituições, inclusive egressos e doutorandos. As atividades que
acontecem em setembro têm sido amplamente divulgadas nas redes sociais. Paula
Leonardi informou sobre a realização de mais uma edição do Seminário da Linha,
atividade concomitante com o Café Biográfico. 6. Solicitação de aprovação de
coorientadoria pela professora Lígia Aquino. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDADOS. Annie
informa que a solicitação atende aos critérios estabelecidos na Deliberação do ProPEd.
O Colegiado aprovou a solicitação. 6. Informes da Representação Estudantil. Edivan
destaca que a troca do link impossibilitou a participação da Representação. Reforçou a
necessidade de urgência na recomposição da Comissão de Bolsas.
5. Bancas. Tendo em vista que dia 28 de fevereiro, prazo final de defesa para os
ingressantes em 2018 se encerra dia 28 de fevereiro- Carnaval, o Colegiado acatou a
sugestão de Nilda Alves de que as defesas sejam realizadas na semana de 07 a 11 de
março de 2022. Bancas Aprovadas.
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Nada mais tendo a tratar, a reunião encerrou-se às dez horas e trinta e quatro minutos.
Eu, Talita Vidal Pereira, lavro a presente ata.
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Assunto:
Aprovação do projeto “Adequação e atualização de equipamentos e mobiliário do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UERJ(ProPEdUERJ), que será submetido ao edital FAPERJ nº 38/2021: Programa de apoio à
infraestrutura e pesquisa nas universidades estaduais do Rio de Janeiro.
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