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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

Data: Rio de Janeiro, 13/01/ 2016. 

Horário/ Local: 10h-12h, Faculdade de Educação, 12º andar, Sl. 12.105 BL. F 

Resumo da reunião da Comissão da Reforma Curricular 

Redação: Profa. Sônia Santos / Rosana de Oliveira 

Presentes a Reunião 

Departamentos Professores Presentes Nomes inicialmente indicados 

pelo Depto 

DEAE Paula Cid 

Luiz Antonio G. Senna 

Rita de Cássia P. Frangella 

Rosanne Evangelista Dias 

Maria Letícia C. A. Machado 

Luiz Antonio G. Senna 

Rita de Cássia P. Frangella 

Rosanne Evangelista Dias 

DCSE Sônia Beatriz dos Santos 

Ana Magaldi 

Sônia Beatriz dos Santos 

Ana Magaldi 

Aline de Moraes Pasche 

DEIC Ana Karina Brenner Ana Karina Brenner 

Lucília A. Lino de Paula 

Sonia Maria Schnneider 

Jane Paiva 

DEDI Sammy W. Lopes Aristeo G. Leite Filho 

Rita Maria Ribes Pereira 

Sammy W. Lopes 

DESF Lilian do Vale 

Nilson Guimarães Doria 

Diogo Bogéa 

Ana Lucia S. Ferreira Gomes 

Heitor C. Franca de Oliveira 

Lilian do Vale 

DEPAG Zacarias Gama 

Carlos Absalão  

Zacarias Gama 

Carlos Absalão 

Maria Celi C. Vasconcellos  

Direção Rosana de Oliveira Rosana de Oliveira 

Técnico Adm Ana Cristina Parpinelli Ana Cristina Parpinelli 

 

OBS: Entendemos que não há nenhum problema em mudanças de professores que participem dessa 

comissão, o que precisamos garantir é a continuidade do processo e que os representantes presentes 

retornem com as demandas/discussões para o interior dos departamentos. Embora os representantes do 

CA tenham sido convidados para essa reunião não tivemos a presença de nenhum estudante. 
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A reunião foi conduzida pela vice-diretora Rosana Oliveira que deu os seguintes informes: 

 Objetivo da reunião: definir como será a dinâmica do processo da reforma curricular. 

 Período para preparar e finalizar o documento da reforma é de MARÇO a JULHO/2016. 

 O Conselho Estadual de Educação é a instância final de chegada do documento, e seu prazo final 

para entrega é MARÇO/2017.   

 A discussão sobre a reforma deverá envolver a participação de toda a comunidade da Faculdade 

de Educação: Neste ponto levantou-se como se daria a participação dos alunos no processo. Em 

princípio a ideia é que seja por meio do Centro Acadêmico.   

  Foi informado que a carga horária com a qual a Faculdade trabalha é de 3.890h; mas quando 

estruturamos em hora relógio corresponde a 3.200h (turno manhã) e menos de 3.000h (turno 

noturno). 

 a profa. Maria Celi foi convidada pela direção para coordenar a elaboração do documento final da 

reforma curricular, em particular o processo que será encaminhado ao CEE. 

 

Ocorreu um longo debate com colocação dos professores presentes, onde ressaltamos os seguintes 

pontos: 

1. Foi sugerido que na discussão sobre a reforma, deveríamos resgatar a história de elaboração do 

nosso currículo atual. Profa Ana Karina informou que a profa Jane Paiva produziu um artigo sobre 

esta história. 

2. Aspectos que devem ser considerados na reforma: 

 O contexto/ cenários das leis que principiam atualmente a formação nos cursos de educação 

 E as experiências dos professores, alunos (experiências e perfil formativos, as vivências com 

as disciplinas), técnicos administrativos. 

 A necessidade de se adequar o tempo curricular as necessidades dos alunos; argumentando 

que não adianta elaborar  um currículo que vai contra a formação dos alunos. 

 Compatibilizar/ acertar o que os professores estão dando em suas disciplinas para evitar 

conteúdos repetidos. Ela está se referindo em termos de: 

a. Horário: quantas vezes na semana uma disciplina deve ou precisa ser dada. Ex: uma vez na semana 

com uma carga horária maior, ou duas vezes com uma carga horária menor, etc. 

b. Leque de disciplinas: avaliar a necessidade da oferta de certas disciplinas, que se reptem em termos de 

conteúdos. E é preciso atentar se as disciplinas eletivas estão de fato atendendo as necessidades dos 

alunos. 

 Alguns professores sugeriram sobre a possibilidade da criação de uma comissão permanente de 

acompanhamento e organização do currículo para garantir processos de avaliação e discussão 

permanentes de nossa estrutura curricular. 

 

 o cuidado para não reduzirmos o currículo ao formalismo da legislação, para evitarmos cair no 
problema da redução da autonomia da universidade no que se refere as interferências do governo.   
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 em avaliar o currículo que temos hoje considerado um dos melhores do estado do RJ(opinião do 
prof Zacarias Gama); 

 

 em perguntar para a comunidade UERJ (professores, alunos, funcionários) quais são os pontos 
positivos e negativos do currículo. 

 

 Atender a demanda de redução de disciplinas, mas não de carga horária. 

 

 As contribuições dos departamentos deve se orientar por questões como: 

- Quando praticam esse currículo atual, os professores enfrentam que tipo de questões ou problemas? 

- Do ponto de vista dos departamentos quais os problemas, obstáculos, questões enfrentados? 

- Sugeriu acrescentar na lista de 6 itens da proposta encaminhada por Rosana, um sétimo item que seria: 

um levantamento das necessidades atuais do mercado. 

 

 

3. Foi solicitado que a direção nos ajudasse a organizar e a distribuir para todos os envolvidos na 

discussão da reforma os documentos atualizados referentes a legislação curricular. 

 

4. a importância de tomarmos cuidado para não tomarmos decisões definitivas sobre a reforma sem o 

respaldo de nossos departamentos para evitar futuros problemas nos encaminhamentos finais.  

 

A proposta de encaminhamento final resultante da discussão que foi levada para a aprovação no Conselho 

Departamental, e que deveria ser levada para discussão e organização nos departamentos foi a de que 

deveríamos nos organizar para estabelecer quais são os princípios que vão orientar a nossa proposta 

curricular levando-se em consideração os seis pontos a seguir: 

a. Consulta aos alunos 

b. Consulta aos professores 

c. Consulta aos técnicos 

d. Perfil dos alunos 

e. Informação sobre dados dos fluxos dos alunos (quando se formam, como levam o curso, as 

disciplinas que podem reter a integralização do curso) 

f. Pensar a definição das grandes áreas em termos do que deve ser focado, abordado. Mais 

especificamente, seria observar as disciplinas com conteúdos repetidos nos departamentos. 

E a partir da reflexão e organização em torno destes seis pontos, pensar e construir QUE PEDAGOGO 

QUEREMOS FORMAR? 

Os  departamentos deverão estabelecer quais são os princípios que vão orientar a reforma curricular. E 

também estabelecer um desenho das áreas por departamento. 

9. A próxima reunião da comissão será 4af, 16/03, 10h-12h 

 


