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em Educação da UFF, realizada em 05/02/2021. 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2021, às 14h30min, reuniram-se via on-line, devido 

a indicação de quarentena como modo de contenção à propagação da pandemia do vírus 

COVID-19, a professora Mônica Vasconcellos (representando a Coordenação do 

PPGEducação/UFF) e as integrantes da Comissão de Bolsas: professoras Flávia dos 

Santos Soares e Maria Cecilia Fantinato, e  as doutorandas  Fabiane da Costa e Silva e 

Heriédna Cardoso Guimarães. A professora Mônica tomou a palavra e iniciou a reunião 

dizendo que a aprovação das Normas para a concessão de Bolsas não pode ser realizada 

na última reunião do Colegiado de 2020 em vista de outros pontos de pauta que se 

mostraram mais urgentes. Em vista disso, a comissão de bolsas decidiu por pautar 

novamente a aprovação da atualização das Normas de Concessão de bolsas na reunião do 

Colegiado do mês de fevereiro a ser realizada em 09 de fevereiro. Outra colocação da 

professora Mônica foi feita a partir da manifestação das discentes Heriedna e Fabiane que 

comunicaram sua saída da Comissão de Bolsas ao final do período de vigência da DTS 

que estabeleceu a Comissão de Bolsas (junho de 2021). Frente a necessidade de que a 

saída das discentes não prejudique a continuidade do trabalho da Comissão, a professora 

Mônica comentou a respeito da importância de a comissão de bolsas ser apoiada por um 

técnico administrativo que deverá estar a par dos trâmites da comissão e facilitar o 

processo de transição tanto da gestão do PPGE quanto de membros da comissão. Ficou 

acordado que serão elaborados também alguns protocolos para os principais 

procedimentos e ações da comissão, buscando registrar o passo a passo de rotinas 

importantes a fim de facilitar o trabalho de qualquer pessoa que passe a fazer parte da 

comissão. Foi sugerido também que se pautasse como proposta o aumento do número de 

membros da Comissão de Bolsas, quando fosse aprovado novo regimento do PPGE. 

Decidiu-se também sobre o calendário das próximas reuniões desta Comissão a serem 

realizadas nos dias: 04 de março, 08 de abril, 06 de maio, 03 de junho e 08 de julho de 

2021. A coordenação informou sobre um comunicado na página do CNPq de 23 de 

dezembro de 2020 afirmando que providenciará, em caráter excepcional, a prorrogação 

por 60 (sessenta) dias do prazo de vigência de todas as bolsas de mestrado e doutorado 

com encerramento previsto para ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2021. A professora 

Mônica informou que já comunicou os discentes atingidos pela decisão do CNPq e seus 

orientadores. Foram feitas ainda algumas sugestões para melhoria dos formulários de 

acompanhamento dos discentes elaborados pela Comissão, especialmente no formulário 

de acompanhamento do Estágio de Docência, como a inclusão de um espaço para upload 

de uma declaração de comprovação de realização do estágio assinada pelo professor 

orientador e pelo professor supervisor do estágio e também para os casos de dispensa de 

estágio. Ficou também acordado que a comissão irá organizar os as informações 

referentes a Bolsas e Estágio de Docência para encaminhar para a equipe que está 

organizando o novo site do PPGE. Em relação a um e-mail de uma discente sobre a 

possibilidade de realização do Estágio de Docência no exterior, a Comissão decidiu 

encaminhar uma mensagem a PROPPI e a CAPES para maiores esclarecimentos. A partir 



de outra mensagem recebida pela Comissão de Bolsas, ficou acordado que seriam 

validadas como experiência docente as atividades de docência de forma semipresencial 

ou a distância realizadas, em caráter excepcional, em 2020 e 2021, por conta da pandemia 

do covid 19. Com respeito a outro e-mail recebido de uma discente de doutorado 

informando sobre sua reprovação em uma disciplina, ocasionada por questões pessoais 

de saúde, ficou decidido que a professora Mônica irá entrar em contato com a professora 

da disciplina e a orientadora para maiores esclarecimentos, antes de encaminhar a questão 

ao Colegiado do PPGE. Em anexo a esta Ata seguem os nomes dos estudantes em ordem 

para o recebimento de bolsas, na data de realização desta Reunião, organizados frente aos 

critérios estabelecidos pelas Normas do PPGE-UFF. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 17h35min, e eu, Flávia dos Santos Soares, lavrei a presente Ata. 

 

Anexo  

Estudantes de doutorado 

Maria Rodrigues Pereira 

Livia Mouriño de Mello 

Reinaldo Nicolai Filho 

Miza Carvalho dos Santos 

Luis Augusto de Oliveira Gomes 

Juliana Godoi de Miranda Perez Alvarenga 

Diones Bernardes dos Santos Motta 

Luciana Maria Saldanha Kuenerz 

Juliana Rodrigues de Oliveira Souza 

Fabiano Soares da Silva 

Angelica Duarte da Silva Araujo 

Mariana Mizael Pinheiro da Silva 

Marcia de Souza Menezes Concencio 

Neusa Maria Santann de Oliveira 

Erondina Santos de Araujo 

Marcia da Silva Freitas 

Denise de SAntos Lima 

Estudantes de mestrado 

Thayane de Azevedo Pereira 

Maria Manuela Dias Ramos de Macedo 

Angela Monteiro Pinheiro 

Livia Maria de Lima Miranda 

Peter da Silva Rosa 

Daniele Ferreira Bastos 

 


