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Peixoto, Nielson Bezerra, Sonia dos Santos, Wania Gonzalez. 

Técnico (convidado): Robson Melo.
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Link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-ppgecc

PAUTA

1. Informes;
2. Fluxo discente;
3. Seleção 2022;
4. Programação Acadêmica 2022/1; 
5. Assuntos gerais.

Ponto 1 – Informes
O Prof. Nielson Bezerra deu os seguintes informes:
- Está acontecendo a discussão e avaliação da nova sede da FEBF no Conselho

Departamental e nos Departamentos, inclusive sendo divulgado pelos meios públicos de
comunicação,  cujo processo tem sido acompanhado pelo PPGECC. O Prof.  Nielson
compartilhou  que  sugeriu  a  Direção  da  FEBF uma plenária  comunitária  sobre  essa
questão,  mas  o  debate,  mesmo  de  forma  indireta,  está  acontecendo  no  Conselho
Departamental e nos Departamentos.

 -  Ao  longo  do  último  mês  vários  professores  obtiveram  a  aprovação  em
projetos da FAPERJ e Projetos de Extensão, havendo expectativa e luta para que as
vagas dos Projetos de Extensão permaneçam para o próximo período.

- A Prof.ª Maria Alice Rezende se tornou professora titular, alcançando o mais
alto nível da carreira docente na UERJ. O Prof. Henrique Garcia Sobreira e a Prof.ª
Silvia  Pimenta  Velloso  Augusto  Rocha  se  aposentaram.  O  Prof.  Nielson  Bezerra
destacou a importância do Prof. Henrique Garcia Sobreira na construção do PPGECC,
sendo  inclusive  o  primeiro  coordenador  do  Programa,  assim  como  a  importante
colaboração da Prof.ª Silvia Pimenta Velloso Augusto Rocha no exercício da docência
junto ao Programa. O Prof. Nielson Bezerra congratulou os professores Henrique Garcia
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Sobreira,  Silvia  Pimenta  e Maria Alice Rezende e registrou que a  Prof.ª  Amélia  do
Amaral é a única remanescente do primeiro Colegiado. O Prof. Nielson Bezerra sugeriu
uma  homenagem,  na  celebração  de  comemoração  dos  15  anos  do  Programa,  a
coordenadores e professores que passaram pelo Programa e, até mesmo, a professores
atuais, como a Prof.ª Amélia do Amaral (que está no Programa desde a sua fundação), a
Prof.ª Maria Alice Rezende (que faz parte do PPGECC e chegou a professora titular) e a
Prof.ª Ana Paula Ribeiro (que muito colaborou com o Programa e se desligará até final
de  2021).  Tal  movimento  de  congratulações  visa  reconhecer  a  importância  dessas
pessoas e suas colaborações para a história do Programa.

-  Agradeceu  o  esforço  de  todos  os  professores  pela  dedicação  em  se
submeterem a diferentes  Editais  como:  FAPERJ,  CAPES e  CNPq,  repercutindo nas
candidaturas  ao  Prociência,  o  que  é  uma ação  muito  positiva  para  o  Colegiado  do
PPGECC, pois essas iniciativas  individuais  contam muito na avaliação da Sucupira,
inclusive as bolsas de Extensão.

-  Agradeceu os  professores  pelas  respostas  e  colaboração  na  construção da
grade das disciplinas obrigatórias a serem oferecidas em 2022/1.

- O Prof. Afrânio Mandes Catani está no processo de implementação da bolsa
PAPD, os documentos já foram enviados pelo PPGECC, porém a bolsa ainda não foi
consolidada, ficando para o próximo ano a sua chegada ao Colegiado bem com a sua
forma  de  atuação  que  deverá  ser  participando  de  grupos  de  pesquisas,  oferecendo
disciplinas e publicando em conjunto com os colegas do Programa. O Prof. Afrânio
Catani ultimamente tem se dedicado a questão do Cinema. Como a FEBF oferecerá a
licenciatura em Cinema, ele deve de alguma forma também atuar na graduação. 

- A Prof.ª Amélia da Amaral informou que está aguardando a resposta de uma
candidatura a um estágio de pós-doutorado, sem bolsa, o que não traz nenhum impacto
para a dinâmica do PPGECC, não sendo necessário reordenar nenhuma disciplina e/ou
orientação.

O  Prof.  Nielson  Bezerra  destacou  que  obteve  aprovação  no  Edital  de
Bicentenário da Independência que prevê uma bolsa de pós-doutorado de 01 (um) ano,
dentre  outras  coisas.  Provavelmente  no  próximo ano  o  PPGECC receberá  um pós-
doutorando no Programa com bolsa, ficando para ser definido posteriormente, além de
publicar na Revista Fronteiras um dossiê, como será a sua forma de atuação. 

O  Prof.  Nielson  Bezerra  informou  que  a  Revista  no  Instituto  de  Estudos
Brasileiros  da  USP,  com quem tem dialogado  profundamente  por  conta  do  Projeto
Joaõzinho da Gomeia, o convidou para escrever um artigo num dossiê e também para
poder  abrir  a  possibilidade  de  outros  professores  escreverem  nesse  dossiê.
Posteriormente  o  Prof.  Nielson  disse  que  irá  divulgar  por  e-mail  e  espera  ter  a
participação e a companhia dos colegas do Colegiado nos dossiês que coordena.

O servidor Leonardo Barbosa informou que, de acordo com a AEDA 58/2021,
o  retorno  às  atividades  presenciais  se  darão  a  partir  de  01/12/2021.  As  aulas  da
graduação e da pós-graduação estão inseridos no ensino remoto até o final do ano com
previsão  de  retorno  presencial  entre  fevereiro  e  março  de  2022.  Porém,  os  setores
administrativos estão se organizando para o retorno e, inclusive, houve uma conversa
entre  a  Direção  da  FEBF  e  os  servidores  técnicos  administrativos  para  discutir
demandas, onde sistematizou um retorno escalonado, sem desconsiderar a questão dos
servidores técnicos que estarão em férias. O servidor Leonardo Barbosa informou que a
secretaria do PPGECC já definiu o retorno presencial para o mês de dezembro, com
uma escala de atendimento, de segunda a sexta-feira entre o horário de 10h as 15h. A
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FEBF estará aberta ao público, em dezembro, entre 8h e 17h, em conformidade com os
protocolos  sanitários  e  controle  de  entrada  nas  dependências  da  unidade  restrito  às
pessoas com comprovação de vacinação.

O Prof.  Nielson Bezerra  pontuou que  caso  não ocorra  alguma  reversão  do
quadro em que se apresenta o curso da pandemia,  tudo indica que em fevereiro ou
março  o  retorno  presencial  deverá  acontecer,  talvez  mais  cauteloso,  com  alguma
abertura para atividade híbrida, mas o debate está acontecendo. Inclusive, o servidor
Leandro Cassane, administrador predial da FEBF, já fez um estudo sobre a medida das
salas  de  aula  de  FEBF,  com  o  número  de  lugares  disponíveis  de  acordo  com  o
distanciamento recomendado. As festas de fim de ano e o carnaval deverão ser o grande
teste para avaliar o curso da pandemia e do retorno às atividades presenciais.   

Ponto 2 – Fluxo Discente
O  Prof.  Nielson  Bezerra  informou  que  o  aluno  Renato  Romeritto  do

Nascimento Souza depois de muito tempo respondeu o e-mail à Coordenação com uma
justificativa bem extensa da situação delicada enfrentada por ele com uma sucessão de
problemas que ainda repercute em seu cotidiano. O Prof. Nielson Bezerra registrou que
ficou  muito  sensibilizado  com o  quadro  apresentado  pelo  aluno  Renato  Romeritto,
alertando para o contexto de enormes dificuldades em que alunos do PPGECC estão
vivendo nessa pandemia.

O Prof. Ivan Amaro informou que foi procurado pelo aluno Renato Romeritto
semana passada por e-mail e depois por Whatsapp, por onde marcaram uma conversa
para a última quinta-feira, tendo o Prof. Ivan Amaro pontuado na conversa com aluno
Renato  Romeritto  o  seu  descontentamento  por  não  ter  sinalizado  a  sucessão  de
problemas  enfrentados,  possibilitando  uma  maior  tranquilidade  no  trato  e
encaminhamento do caso. O contexto em que se encontra o aluno Renato Romerito não
se trata da questão de desempenho, mas de acompanhamento e continuidade. Como o
texto estava adiantado,  foi  realizada  uma consulta  aos docentes  que fazem parte  da
banca examinadora do aluno Renato Romeritto para saber se conseguiriam realizar o
Exame  de  Qualificação  até  dezembro/2021  para  evitar  problemas  futuros  com
esgotamento  de  prazos.  Ficou  agendado  o  Exame  de  Qualificação  para  o  dia
15/12/2021,  e  a  pendência  com a  disciplina  Estágio  Docente  para  ser  realizada  em
fevereiro/2022. O Prof. Ivan Amaro informou que todos os seus orientandos estão em
vias de Qualificação e encaminhados para a Defesa de Dissertação. Informou, ainda,
que disse ao aluno Renato Romeritto que o PPGECC precisa muito dele e que a sua
dissertação seria um marco de grande importância para a FEBF. O Prof. Ivan Amaro
pediu  ao  servidor  Leonardo  Barbosa  para  verificar  se  há  alguma  pendência  com
disciplinas cursadas ou a cursar do aluno Renato Romeritto para não haver problemas
com a sua Defesa de Dissertação programada para março/2022.

O Prof. Nielson Bezerra agradeceu o encaminhamento dado pelo Prof. Ivan
Amaro ao caso do aluno Renato Romeritto  e propôs acordar com a Prof.ª Gilcilene
Barão e o servidor Leonardo Barbosa enviar um e-mail em solidariedade ao aluno, dado
que a situação enfrentada foi bem difícil.  

O Prof. Nielson Bezerra informou que a Prof.ª Ana Paula Ribeiro encaminhou
um e-mail à Coordenação agradecendo a estada no Programa, pois está se desligando do
PPGECC.  A Prof.ª  Ana Paula  Ribeiro  está  com dois  alunos  em fase de  Defesa  de
Dissertação. Todavia, a aluna Amanda Pereira de Souza, que era orientanda da Prof.ª
Amália Dias, precisa ser acolhida por um outro professor do PPGECC para que a Prof.ª
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Ana Paula Ribeiro,  atual orientadora,  venha se desligar até o final da 2021. O Prof.
Nielson Bezerra afirmou que solicitou a Prof.ª Ana Paula Ribeiro que conversasse com
a aluna Amanda Pereira de Souza e encaminhasse um e-mail a Coordenação indicando
um professor para dar continuidade a orientação da Dissertação.

O Prof. Nielson Bezerra agradeceu a colaboração e os serviços prestados pela
Prof.ª  Ana  Paula  Ribeiro  ao  PPGECC,  contribuindo  relevantemente  na  Linhas  de
Pesquisas, no oferecimento das disciplinas, nos Projetos, e na Revista Periferias 

A Prof.ª  Amélia do Amaral informou que está com dificuldades com a sua
orientanda Flávia Soares Diniz Pinto no que diz respeito ao prazo para a Defesa da
Dissertação. O Colegiado já  havia definido que o prazo de Defesa de Dissertação da
turma que ingressou em 2019 seria até março/2022. A aluna Flávia prestou o Exame de
Qualificação,  mas por questões  de trabalho o desenvolvimento  da Dissertação ficou
comprometido  e  recentemente  a  aluna lesionou o punho,  estando sem condições  de
realizar algumas atividades inerentes a elaboração da Dissertação mesmo se esforçando
de acordo com as suas possibilidades. A Prof.ª Amélia do Amaral perguntou se ainda há
possibilidade de trancar a matrícula no semestre pois o texto da aluna Flávia Soares
Diniz Pinto não está em condições para ser apresentado em uma possível Defesa de
Dissertação.  O servidor  Leonardo Barbosa indicou que  a  aluna  Flávia  Soares  Diniz
Pinto solicite  o atestado médico lhe respaldando legalmente ao repouso físico e,  em
fevereiro ou março/2022, justifica-se no Colegiado o pedido para se estender o prazo de
Defesa da Dissertação.

A Prof.ª Amélia perguntou até quando a aluna Izabel Cristina Costa de Faria
tem que  entregar  a  versão  final  da  Dissertação  na  biblioteca.  O servidor  Leonardo
Barbosa informou que o prazo é de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da Defesa
da Dissertação.

O Prof. Nielson Bezerra agradeceu ao esforço de todos os professores no fluxo
de encaminhar e efetivar os Exames de Qualificação e as Defesas de Teses dos alunos.
Diante dos desafios e condições enfrentadas em meio a pandemia o PPGECC, destacou
que o resultado tem sido positivo.

O servidor Leonardo Barbosa apresentou as planilhas com o fluxo discente das
turmas e fez os seguintes destaques:

-  O  prazo  para  Exames  de  Qualificação  pendentes  da  turma  de  2019  até
novembro/2021. Após informe da situação dos alunos, os agendamentos de Exame de
Qualificação de Renato Romeritto, Vagner Fernandes e Roseclair Site para dezembro
foram aprovados  pelo  Colegiado.  A Prof.ª  Sônia  dos  Santos  informou  que  a  aluna
Monique Virgílio Rodrigues continua na mesma situação do último Colegiado.

- A aluna Jaqueline Leandra de Menezes Pereira dos Santos realizou o Exame
de Qualificação sem marcação no final de 2020, estando pendente o encaminhamento,
pela professora Ediclea, orientadora da discente, dos dados da Banca Examinadora à
secretaria do PPGECC para confecção da Ata. 

- No que diz respeito a disciplinas, em resposta ao professor Ivan Amaro, o
aluno  Renato  Romeritto  do  Nascimento  Souza  consta  com  pendência  somente  em
Programa de Estágio Docente.

- Sobre a turma de 2020 tem 15 (quinze) alunos qualificados e 19 (dezenove)
para qualificar.

O servidor Leonardo solicitou que os professores reforcem os prazos de Exame
de  Qualificação  e  Defesa  de  Dissertação  definidos  no  Colegiado  com  os  seus
orientandos, pois sempre surgem alunos com dúvidas sobre os prazos.
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Ponto 3 – Seleção 2022
O Prof. Nielson Bezerra pontuou que o servidor Leonardo Barbosa divulgou

uma relação de professores que não divulgaram as notas, inclusive das entrevistas e dos
currículos.  Considerando que o Edital  de Seleção estabeleceu o prazo da divulgação
para o dia 01/12, os professores têm até a próxima sexta-feira (26/11) para entregarem
as  notas.  O  Prof.  Nielson  Bezerra  solicitou  aos  professores  para  se  organizarem  e
enviarem as notas neste prazo, a fim de que não comprometa o calendário estabelecido
no Edital.

A  Prof.ª  Flávia  Faissal  de  Souza  agradeceu  e  parabenizou  a  Comissão  de
Seleção, ao servidor Leonardo Barbosa, o setor de informática e a Coordenação pela
forma tão organizada como se deu todo o processo avaliativo e a forma de inserir as
notas, reiterado por vários professores no chat da reunião.

O servidor Leonardo Barbosa agradeceu o reconhecimento e os parabéns pelo
serviço prestado, destacou os prazos estabelecidos para determinadas etapas e arrazoou
sobre como se dará o preenchimento do barema da pontuação de currículo e o processo
de classificação do Processo Seletivo/2022.

O servidor  Leonardo  Barbosa  apresentou  uma planilha  com a  classificação
preliminar  dos  candidatos  e  afirmou que os  05  (cinco)  candidatos  que  obtiveram o
deferimento nas vagas de cotas estão tecnicamente selecionados, dado que a etapa final
da  seleção  não  é  eliminatória,  ficando  para  serem  confirmados  os  respectivos
orientadores. 

A Prof.ª Marize Peixoto propôs e a Prof.ª Amélia do Amaral apoiou que seja
encaminhado um e-mail para o corpo de docentes do PPGECC, a fim de que informem,
até amanhã (25/11), se desejam ou não aumentar o número de orientandos no Processo
Seletivo/2022.

Ponto 4 – Programação Acadêmica 2022/1
O  Prof.  Nielson  Bezerra  informou  que  já  foram  definidas  as  disciplinas

obrigatórias  para  o  semestre  2022/1,  ficando  pendente  a  definição  dos  horários.
Segundo o Prof. Nielson Bezerra, o ideal é que cada disciplina obrigatória tenha uma
turma oferecida pela manhã para contemplar a demanda dos alunos com dificuldades de
frequentar aulas no período da tarde ou da noite.

Disciplinas Obrigatórias
Disciplina Docentes

Periferias Urbanas (T1) Prof.ª Rose dos Santos e Prof.ª Cleonice Puggian

Periferias Urbanas (T2) Prof.ª Sônia dos Santos e Prof.ª Letícia de Luna

Seminário de Pesquisa 1 (T1) Prof. Lincoln de Araújo e Prof.ª Ediclea Mascarenhas

Seminário de Pesquisa 1 (T2) Prof.ª Kelly Russo e Prof.ª Wania Gonzalez

O Prof. Nielson Bezerra pontuou ser importante oferecer de 5 (cinco) a 6 (seis)
disciplinas eletivas no semestre 2022/1. Como alguns professores não estão presentes
fica a expectativa do oferecimento de pelo menos mais 02 (duas) disciplinas eletivas no
semestre 2022/1, pois 04 (quatro) disciplinas eletivas já foram definidas, a saber:
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Disciplinas Eletivas
Disciplina Docentes

Políticas e diretrizes para a formação de 
professores no século XXI

Prof.ª Amélia do Amaral

Título a definir Prof. Nielson Bezerra e Prof. Luiz Rufino
Título a definir Prof.ª Gilcilene Barão
Título a definir Prof.ª Pâmela Esteves

O  Prof.  Nielson  Bezerra  informou  que  irá  encaminhar  um  e-mail  para  os
professores que se dispuseram a oferecer disciplinas obrigatórias no semestre 2022/1,
solicitando  os  dias  e  horários  em  que  as  disciplinas  serão  oferecidas.  O  servidor
Leonardo Barbosa ratificou ser importante a alternância dos horários (turnos) e dos dias
das disciplinas, evitando, inclusive, choques de horários. Sobre as disciplinas eletivas, o
servidor Leonardo solicitou aos professores que irão oferecer disciplinas eletivas que
encaminhem o nome da disciplina e quantos créditos a disciplinas terá (4 créditos/60h
ou 3 créditos/45h) e se dispôs a compartilhar um arquivo online para todos poderem
acompanhar a construção e fechamento do quadro de disciplinas oferecidas no semestre
2022/1.

O Prof. Nielson Bezerra irá informar no grupo do Whatsapp a possibilidade de
ofertar disciplinas eletivas com vista dar ciência aos professores que não puderam estar
presentes  na  reunião.  O  docente  pontuou  que  o  ideal  é  que  todos  os  professores
ofereçam  pelo  menos  uma  disciplina  por  ano  e  que,  inclusive,  o  revezamento  é
importante para avaliação do Programa na Sucupira. A Prof.ª Gilcilene Barão enfatizou
o alerta que para ser professor do Programa o docente tem que oferecer uma disciplina
ao longo do ano.

O Prof.  Nielson Bezerra  destacou que o semestre  2022/1 já começa com o
Seminário Discente em comemoração aos 15 anos do PPGECC e que ainda tentará se
reunir com a Comissão organizadora este ano, a fim de dar encaminhamento a alguns
detalhes da celebração.

Ponto 5 – Assuntos Gerais
A Prof.ª Gilcilene Barão informou que o calendário acadêmico do próximo ano

será  votado  amanhã  (25/11)  no  CSEPE,  e  segundo  informação  obtida,  há  um
encaminhamento para, no 1º semestre de 2022, ainda ser possível oferecer disciplina
híbrida.  Porém,  cada  Unidade  Acadêmica  deverá  avaliar  e  deliberar  sobre  aulas
híbridas.  No  dia  02/12  terá  uma  reunião  presencial  do  Conselho  Departamental  da
FEBF  onde  esse  tema  será  discutido  pela  FEBF.  Há  um  entendimento  de  que  o
professor,  para não voltar  a realizar  atividades  presenciais,  terá  que comprovar  com
laudo médico, ficando liberado para realizar as atividades acadêmicas de forma remota.

O Prof. Nielson Bezerra informou que está organizando a Reforma Curricular,
pois a PR-2 encaminhou um formulário que ele está preenchendo com as informações
coletadas das discussões das Linhas de Pesquisas que constam nos drives da Reforma
Curricular  e dando encaminhamento às inconsistências  que se apresentam.  Antes  de
encaminhar para a PR-2 e o CSEPE, o Prof. Nielson destacou que a Reforma Curricular
retornará ao Colegiado para análise e possíveis correções.

O Prof. Nielson Bezerra informou que, para quem tem interesse, os ensaios do
GRES Acadêmicos da Grande Rio voltaram, acontecendo às terças-feiras à noite.  O
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enredo desse ano é sobre Exu, com a proposta de abordar novamente a cidade de Duque
de Caxias e possibilidade, inclusive, de citação do PPGECC.

Não  havendo  mais  assuntos  a  serem  abordados,  o  Prof.  Nielson  Bezerra
agradeceu a todos por atender a convocação da reunião do Colegiado.

 Sem mais nada a tratar, foi encerrada a reunião do Colegiado.
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