ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇAO
- PROPED
Aos 10 dias do mês de setembro de 2021, às nove horas e quarenta minutos, teve início
a reunião do Colegiado do ProPEd. Estiverem presentes os professores: Ana Mignot,
Guilherme Lemos, Carolina Schirmer, Jane Paiva, Talita Vidal, Sonia Camara, Aldo
Victório, Annie Redig, Flávia Faissal, Lourdes Tura, Flávia Dutra, Elizabeth Macedo,
Celi Vasconcelos, Alexandra Garcia, Lisandra Ogg, Mailsa Passos, Denise Medina,
Siomara Borba, Isabel Ortigão, Ligia Aquino, Virgínia Louzada, Rita Ribes, Nilda
Alves, Rita Frangella, Maristela Guedes (Stela Caputo), Rosanne Dias, Catia Walter,
Veronica Borges. Representação Discente: Suellen Melo, Matheus Saldanha, Juliana
Teperino, Daise Santos, Naiana Lopes, Edivan Almeida, Barbara Cerqueira, Fabbi
Silva. Ana Mignot abre a reunião e passa aos pontos de pauta; 1. Balanço das
atividades realizadas pelas linhas de pesquisa: Infância – Lisandra Ogg fala da
coordenação do Prolac, das várias atividades produzidas ao longo desses dois anos,
destacando o Congresso de Estudos da Infância, a organização do Luso Brasileiro de
Estudos da Criança a ser realizado na UERJ. Inclusiva – Annie Redig agradece a
entrada das novas colegas Carolina Schirmer e Flávia Dutra, também faz um breve
relato das ações desenvolvidas pela linha. História – Sonia Câmara, depois de um breve
relato destacando o Seminário da Linha, a produção de lives e a entrada da professora
Denise Medina, comunica que a partir de primeiro de outubro do corrente, a professora
Maria Celi Vasconcelos será a nova coordenadora da linha. Cotidianos – Nilda Alves
fala do projeto de encontro com todos os grupos Capes Print com financiamento pela
FAPERJ e do Projeto capitaneado por Edmea Santos pelo GPDoc. Currículo –
Elizabeth Macedo fala sobre o período de adaptação ao modo remoto, do Seminário de
alunos para preparar qualificação e do planejamento da linha por um período maior,
aproveita para sugerir que todas as linhas o façam. Rita Frangella, fala do Convênio
SEEDUC - Rio mais alfabetizado - para professores da rede que está coordenando, com
cursos de extensão e especialização. O projeto tem demanda de alunos mediadores,
solicita à representação discente que organize a seleção.2. Balanço do trabalho das
Comissões: Comissão de Apoio Acadêmico – Guilherme Lemos relata o trabalho da
Comissão ao longo da gestão: a) organização da oferta semestral de disciplinas e demais
atividades acadêmicas; 2019/2 2020/1 e 2, 2021/ 1 e 2; b) análise dos pedidos de
trancamento de matrícula, transferência de créditos, dispensa ou prorrogação de prazos
no cumprimento de atividades acadêmicas, informa que até 01 de setembro tínhamos
quarenta e cinco alunos como prazo de integralização estourado; c) exame da indicação
dos nomes dos componentes das bancas examinadoras das dissertações de Mestrado,
dos exames de qualificação e das teses de Doutorado, foram duzentas e vinte e uma
Bancas aprovadas, ao longo de dois anos. Fala também da aquisição de uma conta
Zoom pelo ProPEd e que prioridade será para as entrevistas dos processos seletivos.
Comissão de avaliação – Isabel Ortigão fala da elaboração dos editais, da avaliação dos
novos ingressos decentes, a partir de novos critérios da Capes. Ana Mignot ressalta a
grande ajuda na Redação da Sucupira por Elizabeth Macedo, Alice Casimiro, Isabel
Ortigão, José Gondra e de Nilda Alves e Jane Paiva. Comissão de bolsas – Denise
Medina fala das duas seleções ocorridas nos últimos cinco meses. Maristela Guedes
aproveita a oportunidade para informar que, por motivos pessoais, não se sente em
condições de continuar na Comissão. Edivan Almeida, fala dos problemas enfrentados
na avaliação dos alunos aptos para as bolsas, tendo em vista a alta oferta. Nayana Lopes
lembra que é preciso abrir uma nova seleção, já que não temos uma lista de espera.
Denise Medina fala da necessidade de ter mais gente colaborando, tanto professores

como alunos. Ana Mignot lembra que as bolsas ociosas são recolhidas pelas agências.
Comissão financeira- Ana Mignot apresenta os demonstrativos das contas Proex e
Cepuerj, que seguem anexos, e que foram aprovados pelo Colegiado. Revista Teias –
Jane Paiva faz um balanço dos últimos dois anos, das muitas mudanças derivadas da
passagem para o Qualis A2, publicaram cinco números esse ano. Maristela Guedes fala
da divulgação nos canais do ProPEd. Elizabeth Macedo sugere que se pague alguém
para secretariar a revista Teias. Jane Paiva fala da proposta de o CEH cuidar das revistas
do Centro. Comissão das mídias – Maristela Guedes fala da distribuição do trabalho e
da sua disponibilidade para ajudar na divulgação. Comissão discente – Edivan Almeida
fala das atividades desenvolvidas e agradece à coordenação que sai. Jane Paiva fala da
participação dos alunos nas atividades do Centenário de Paulo Freire, principalmente
nos Círculos de Cultura. Elizabeth Macedo sugere que mensalmente as linhas registrem
suas atividades e que isso fique arquivado para compor o relatório Capes. 2. Aprovação
do projeto que será submetido à Faperj pela nova Coordenação: Acessibilidade e
atualização da rede de informática do Programa de Pós-graduação em Educação da
UERJ (ProPEd). RESUMO: O projeto objetiva a atualização da rede e a ampliação da
capacidade do Protocolo de Rede do ProPEd. Investimento necessário para dar
continuidade à realização de atividades acadêmicas de forma virtual após o retorno
das atividades presenciais. Intensificando a articulação do ProPEd com pesquisadores
internacionais, nacionais, além de contribuir para a democratização das condições de
acesso de estudantes de todas as regiões do País, pelo ingresso e pela oferta de vagas
nas disciplinas ofertadas. APROVADO 3. Processos de seleção. Annie Redig, pela
Comissão de Mestrado, fala dos projetos já estão liberados para análise. 575 inscritos,
237 homologados, 8 recursos, até 30/09 para divulgar o resultado dos planos de
trabalho. Estão elaborando o cronograma das entrevistas. Pede socialização dos zooms
particulares. Sonia Camara, pela Comissão de Doutorado, fala dos problemas de acesso
ocorridos até então. Foram 238 inscritos, 154 homologados, 12 recursos, 20 ingressos
por cotas. 17/09 serão divulgados os resultados das análises dos projetos. Informa que
fizeram um roteiro de análise dos projetos, para uniformizar o processo. 4.
Coordenação do Prolac – depois de um breve conversa, Flavia Faissal assume a
coordenação do projeto, tendo como Vice Rita Ribes. 5. Bancas Aprovadas:
Q KARYNE ALVES DOS SANTOS

Lia Ciomar Macedo de Faria
[T] LIBÂNIA NACIF XAVIER
[T] MARCIA SOARES DE
ALVARENGA
[S] MARIA ANGÉLICA DA
GAMA CABRAL COUTINHO
[S] PAULA LEONARDI

07/10/2021

Q MARIA CRISTINA MARQUES

Stela Guedes Caputo [Maristela
Gomes de Souza Guedes]
[T] ANA CHRYSTINA
VENANCIO MIGNOT
[T] MARIA PATRÍCIA LOPES
GOLDFARB
[S] EDILMA JACINTO
MONTEIRO
[S] VIRGINIA CECILIA DA
ROCHA LOUZADA

31/08/2021

Q AUREA MARIA BEZERRA
MACHADO

T

CAMILA COSTA GIGANTE

Lia Ciomar Macedo de Faria
[T] ANA CHRYSTINA
VENANCIO MIGNOT
[T] RAYLANE ANDREZA DIAS
NAVARRO BARRETO
[S] CARLOS NEWTON JÚNIOR
[S] LUIZ ANTONIO GOMES
SENNA

06/10/2021

Alice Casimiro Lopes
[T] JAQUELINE MOLL
[T] JUARES DA SILVA THIESEN
[T] RITA DE CÁSSIA PRAZERES
FRANGELLA
[T] ROSANNE EVANGELISTA
DIAS
[S] ERIKA VIRGÍLIO
RODRIGUES DA CUNHA
[S] TALITA VIDAL PEREIRA

23/09/2021

D SIMONE CAMILO GONÇALVES

Verônica Borges
08/10/2021
[T] MEYRE-ESTER BARBOSA DE
OLIVEIRA
[T] TALITA VIDAL PEREIRA
[S] ERIKA VIRGÍLIO
RODRIGUES DA CUNHA
[S] GUILHERME AUGUSTO
REZENDE LEMOS

Q JOÃO PAULO LOPES DOS SANTOS

Elizabeth Fernandes de Macedo
[T] ALICE CASIMIRO LOPES
[T] KAMILA LOCKMANN
[S] GUILHERME AUGUSTO REZENDE
LEMOS
[S] PAULO DE TÁSSIO BORGES DA
SILVA

08/10/2021

D JOANA POSSIDÔNIO ROSA

Vera Maria Ramos de Vasconcellos
[T] VIRGINIA CECILIA DA ROCHA
LOUZADA
[T] ZENA WINONA EISENBERG
[S] ANA ROSA COSTA PICANÇO
MOREIRA
[S] MARIA LUIZA MAGALHÃES
BASTOS OSWALD

25/10/2021

6. Mailsa Passos lê a minuta de deliberação, que é aprovada e segue em anexo.7.
Aprovação da minuta de diplomação post mortem a ser encaminhada à PR2 8.
Homenagem a Lindinalvo Natividade Mailsa lê um texto e transmite um vídeo feito
pelo grupo de pesquisa.9. Transmissão do cargo:– Guilherme Lemos faz uma

despedida e agradece a colaboração de todos. Ana faz suas considerações e uma
pequena retrospectiva da gestão nos últimos dois anos e em particular meio à pandemia.
Destacou a união de todos que permitiu ampliar o número de bolsas, organizar eventos
com associações científicas, promover eventos, organizar e participar de lives no país e
no exterior, manter nossas revistas com publicações regulares, ter uma presença
ostensiva nas redes sociais, publicar livros e artigos em periódicos bem qualificados,
participar de conselhos na universidade, no município e no estado, promover seleções,
participar de editais das agências de fomento para eventos, publicações e infraestrutura,
além das bolsas, manter o ingresso de novos docentes, manter o trabalho das comissões
que foi redobrado, manter as linhas sempre e cada vez mais atuantes na estrutura do
Programa, ter a representação estudantil cada vez mais presente nas decisões e
atividades e estar presente na administração central, nas agências de fomento e em
comissões de avaliação do CNPq, da Capes e da Faperj. Fez também um agradecimento
a todos e em especial aos coordenadores de linhas, comissões e secretaria, bem como
aos representantes discentes que atuaram intensamente nas comissões nas quais fizeram
parte: Daise Santos, Shayenne Schnneider Silva e Edivan Almeida (Comissão de
Bolsas) e Rodrigo Nascimento por sua atuação em várias atividades do ProPEd, às
colegas Ana Karina Brenner e Talita Vidal (Comissão de Bolsas) e Elizabeth Macedo,
Alice Lopes, Isabel Ortigão, José Gondra, Nilda Alves e Jane Paiva, pela ajuda na
conclusão do relatório de Avaliação para a Capes, na Sucupira. Deseja boa sorte às
professoras que assumem a Coordenação do ProPEd. Falas da nova coordenação –
Talita Vidal e Annie Redig fazem suas considerações e agradecimentos pela confiança
dos colegas. Franqueada a palavra, alguns Colegas aproveitam para agradecer a gestão
que termina e dar boas-vindas a que chega. Nada mais tendo a tratar, a reunião
encerrou-se às doze horas e trinta e três minutos. Eu, Guilherme Augusto Rezende
Lemos, lavro a presente ata.

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro Faculdade de Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação - ProPEd
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2021
À Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (ProPEd/UERJ).
Apresento o relatório financeiro de utilização de recursos CEPUERJ.
Considerando-se o período de 05/07/2019 a 08/09/2021, após somatório de valores nos
extratos analíticos e saldos das contas dos projetos:
E05879/2019 - 05/07/2019 a 10/12/2020 (Doutorado); E05878/2020 - 31/07/2019 a
03/09/2019 (Mestrado); E05879/2020 - de 01/08/2019 a 03/09/2019 (Doutorado);
E05878/2021 - de 18/09/2020 a 28/10/2020 (Mestrado); E05879/2021 - de 17/09/2020 a
06/11/2020 (Doutorado); E05878/2022 - de 30/07/2021 a 31/08/2021 (Mestrado) e
E05879/2022 - de 04/08/2021 a 27/08/2021 (Doutorado),
Obtivemos os seguintes valores:
Receitas totais: R$ 133.221,82
Despesas totais: -R$ 38.883,15, das quais:
Tarifas bancárias: -R$ 1.317,80
Diárias no país: -R$ 3.815,22
Reposições, restituições, indenizações: -R$ 10.347,68 Passagens aéreas: -R$ 10.915,45
Compra de Monitor LED 21,5'': -R$ 2.487,00 SIDES: -R$ 10.000,00
Movimentação Financeira total: -R$ 119,78
Estornos recebidos: R$ 1.862,50
Taxas: -R$ 13.298,40
Soma de todos os saldos em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$
122.206,50. Nas próximas páginas estão discriminados os valores separados projeto a
projeto:
Conta E05879/2019 - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO – PROPED, de 05/07/2019 a
10/12/2020:
Receitas: R$ 321,82

Despesas:
Diárias no país: -R$ 3.815,22
Reposições, restituições, indenizações: -R$ 10.347,68 Passagens aéreas: -R$ 10.915,45
Compra de material de informática:
Monitor LED 21,5'': -R$ 2.487,00 SIDES: -R$ 10.000,00
Mov. Financeira: R$ 60,22 Estornos: R$ 1.862,50 Taxas: -R$ 8,40
Saldo até́ a última movimentação em 10/12/2020 (considerando valores anteriores ao
período solicitado): R$ 4.094,30
Saldo em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$ 4.094,30
Conta E05878/2020 - MESTRADO EM EDUCAÇÃO – PROPED, de 31/07/2019 a
03/09/2019:
Receitas: R$ 27.700,00
Despesas:
Tarifas bancárias: -R$ 241,80
Mov. Financeira: R$ 0,00 Taxas: -R$ 2.770,00
Saldo até́ a última movimentação em 03/09/2019: R$ 24.688,20
Saldo em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$ 24.688,20
Conta: E05879/2020 - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO – PROPED, de 01/08/2019 a
03/09/2019:
Receitas: R$ 14.100,00
Despesas:
Tarifas bancárias: -R$ 122,20
Mov. Financeira: R$ 0,00 Taxas: -R$ 1.410,00
Saldo até́ a última movimentação em 03/09/2019: R$ 12.567,80
Saldo em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$ 12.567,80
Conta E05878/2021 - MESTRADO EM EDUCAÇÃO – PROPED, de 18/09/2020 a
28/10/2020:
Receitas: R$ 26.600,00
Despesas:
Tarifas bancárias: -R$ 265,20
Mov. Financeira (transferência de inscrição): -R$ 180,00 Taxas: -R$ 2.660,00

Saldo até́ a última movimentação em 28/10/2020: R$ 23.494,80
Saldo em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$ 23.494,80
Conta: E05879/2021 - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO – PROPED, de 17/09/2020 a
06/11/2020:
Receitas: R$ 22.000,00
Despesas:
Tarifas bancárias: -R$ 205,40
Mov. Financeira: R$ 0,00 Taxas: -R$ 2.200,00
Saldo até́ a última movimentação em 06/11/2020: R$ 19.594,60
Saldo em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$ 19.594,60
Conta E05878/2022 - MESTRADO EM EDUCAÇÃO – PROPED, de 30/07/2021 a
31/08/2021:
Receitas: R$ 26.200,00
Despesas:
Tarifas bancárias: -R$ 304,00
Mov. Financeira: R$ 0,00 Taxas: -R$ 2.620,00
Saldo até́ a última movimentação em 31/08/2021: R$ 23.276,00
Saldo em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$ 23.276,00
Conta: E05879/2022 - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO – PROPED, de 04/08/2021 a
27/08/2021:
Receitas: R$ 16.300,00
Despesas:
Tarifas bancárias: -R$ 179,20
Mov. Financeira: R$ 0,00 Taxas: -R$ 1.630,00
Saldo até́ a última movimentação em 27/08/2021: R$ 14.490,80
Saldo em 08/09/2021 considerando Apropriações e Realizações: R$ 14.490,80
Sem mais para o momento,
Atenciosamente,
Bruno Leandro da Costa Coelho Rocha ID: 4330386-2 Matr.: 36926-4
Chefe de Secretaria PROPED/EDU/UERJ

RELATÓRIO FINANCEIRO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOSDO PROEX
Julho de 2019 a setembro de 2021

Datas

Histórico

Receitas

05/08/2019

Transferência Proex

161.432,34

14/07/2020

Transferência Proex

92.626,83

13/10/2020

Transferência Proex

92.626,83

20/07/2021

Transferência Proex

839,42

Despesas

Diárias

2.240,00

Material de consumo

2.283,47

Reembolsos de eventos de alunos do doutorado

42.455,04

Reembolsos de eventos de alunos de mestrado

7.042,11

Reembolsos de eventos de professores

4.000,00

Reembolsos de eventos de alunos PNPD

1.754,96

Reembolso de revisão, impressão de teses e dissertações

13.705,39

Reembolso de construção e atualização de sites de grupo de pesquisa

18.309,44

Reembolso de passagem de professora convidada

1.948,15

Skymail

248,4

Kinghost

923,74

Passagens

13.679,99

Traduções

10.000,00

Interpretação de Libras
Webmaster

82.881,00

Suéllen Melo

25.617,00

Revista Teias

24.290,00

Revista childhood&philosophy

15.000,00

Contratação de Plataforma Zoom
Anuidade do Programa Anped

1.787,52

Auxílio a eventos

7.500,00

Serviço de marcenaria

13.700,00

Manutenção de espaço físico do Programa

1.900,00

Edição de vídeos egressos e 40 anos ProPEd

7.000,00

Serviço de digitalização de documentos ProPEd

35.000,00

Auxílio para pagamento de sites de Projetos-Print

3.638,46

Auxílio Sucupira

8.950,00

Folhas de cheque

80,15
347.525,42

347.525,42

MINUTA DE DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÃO CESEP N° X , DE X
DE
XXX DE 2021.
Dispõe sobre Emissão de Título de
Mestre e de Doutor a estudantes
falecidos durante o processo do Curso.

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, considerando as adversidades da vida que se intensificaram com a Pandemia
de COVID-19, a grave crise sanitária e humanitária, e o acirramento das desigualdades
sociais na história recente vitimando alunos dos Cursos de Mestrado e Doutorado que
vieram a óbito sem que pudessem realizar a Defesa de suas Dissertações ou Teses, ainda
que seus trabalhos estivessem em fase de conclusão, DELIBERA:
Art.1º Autorizar a emissão do título de Mestre e de Doutor In memoriam aos alunos que
tiveram suas vidas interrompidas durante o Curso de Mestrado ou de Doutorado, sendo
impedidos de finalizar seus trabalhos e de realizar sua Defesa Pública.
Art.2º O título de Mestre e de Doutor In memoriam, concedidos em caráter honorífico,
será emitido ao discente que tenha cumprido as exigências do Programa de PósGraduação ao qual estiver vinculado tendo realizado a etapa de Qualificação dos
estudos.
Art. 3º A solicitação de concessão do título de Mestre ou Doutor In memoriam poderá
ser solicitada pelo orientador(a) do (a) aluno (a) ou pela Coordenação do Programa de
Pós-Graduação, com anuência do Colegiado.
Art. 4º Caberá ao Programa de Pós-Graduação ao qual o mestrando ou doutorando
pertencia definir o formato da solenidade para a emissão do título de Mestre e de Doutor
In memoriam.
Art. 5º Casos omissos devem ser avaliados e decididos pelos Colegiados dos Programas
de Pós-Graduação.
Art. 6º Casos previstos nesta Deliberação podem ser por ela contemplados de forma
retroativa.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

