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OBSERVAÇÕES 

1. Os estudantes que compareceram são calouros. 

2. O contato com Pamella e Shelida foi feito no mesmo dia da reunião e não puderam estar presentes. 
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RESUMO DA REUNIÃO 

 

1) Distribuiu-se o documento com a proposta de pauta da reunião que era a de definir qual seria a 

dinâmica do processo de reforma curricular. 

 

2) Qual o prazo máximo que temos para a realização deste processo: 

O Parecer de pedagogia tem vigência até 2019, então as diretrizes do curso de Pedagogia não seriam 

alteradas; mas que  precisamos trabalhar/ responder a Resolução da nova legislação que trata das 

mudanças no curso de Licenciaturas. 

O prazo estabelecido para a entrega do documento da reforma ao Conselho Estadual de Educação foi 

17/07/2017, depois de ter passado por todos os trâmites internos a UERJ e a montagem do processo a ser 

encaminhado ao CEE. 

 

3) Na primeira reunião decidimos que tínhamos que construir uma proposta sobre como se daria o 

processo do trabalho de construção da reforma curricular. Hoje trabalharemos em cima desta proposta. E 

que sistematizaríamos tudo o que fosse discutido hoje, e enviaríamos para o grupo para possíveis 

adendos, correções, e feedbacks em geral. No dia 29/032016 apenas a Comissão se reuniria para 

consolidar o documento final desta proposta do processo apresentada hoje, que será submetida ao CD da 

EDU. 

 

4) Perguntou-se se existe pesquisa sobre os alunos egressos da EDU? 

 Profa. Sonia Schneider respondeu que seu departamento, liderado pelas profas. Jane Paiva e Ana 
Karina estão organizando uma pesquisa sobre os alunos egressos na EDU. Elas elaboraram um 

questionário para passar para os alunos. Mas ainda, a organização desse processo está em 

andamento. 

 A esse respeito profa. Rosana O. sugere que o ideal era fazer um GT (identificado como GT1) 
sobre esse item de consulta aos alunos, e este GT decidiria o instrumento e outros procedimentos 

necessários a esta consulta. 

 Profa. Lucilia Lino diz que também seria interessante que este instrumento (survey, questionário) 

elaborado pelo departamento de Ana Karina e Jane pudesse ser aplicado como amostra, talvez 

trabalhando com amostra de alunos mais próximos dos professores em termos de acesso tais como 

bolsistas (monitores, ICs, etc). 

 Profa. Ana Magaldi sugere que se consulte outros professores da EDU que estejam trabalhando 

com alunos egressos; e que assim se possa agregar todos os dados existentes neste sentido. 

 Profa. Rosana O.: disse que também que poderiam consultar o DEP – UERJ ( Departamento de 

Orientação e Supervisão Pedagógica) para buscar coletar mais informações sobre os nossos 

estudantes. 

 Profa. Lucilia Lino: disse que era importante levantar que problemas os alunos enfrentam no 

cotidiano junto no que se refere a navegar no processo de construção de sua formação dentro da 

EDU, de sua estrutura curricular. 

 Profa. Diana Mandelert: disse que fez consulta ao Anuário Estatístico sobre os estudantes da 

UERJ, que utiliza como variável de comparação os dados de cotistas e não cotistas. Ela disse 

também que tem uma autora (Priscila) que fez pesquisa similar utilizando como variáveis alunos 

do turno diurno e alunos do noturno. 

 Profa. Rosana O.: enfatizou que o item V do documento da “ Proposta de Ações para a Reforma 

Curricular”, que é o de “redigir(revisar) as ementas das disciplinas pelos departamentos”  foi 
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organizado tendo em mente demanda dos alunos que apontam a existência de conteúdos repetidos 

nas disciplinas. 

5) Profa. Rosana O.: retomando, disse que a proposta/tarefa então é: organizar GTs em termos 

interdepartamental de cada um dos 6 itens para organizar propostas e consolidar o trabalho. 

7) Retomou-se a proposta que já havia surgido na 1ª reunião da CRC que seria a de inserir um 7º eixo. 

Para abordagem desse eixo foi proposto dois caminhos: 

 (a) Uma de tentar pensar na perspectiva do contemporâneo quais são os campos de atuação profissional 

que tem se colocado no nosso tempo? O que tem acontecido na atualidade que nós vivemos de ampliação 

do campo profissional do professor, do pedagogo? O  que tem surgido de muito novo, onde essas pessoas 

podem atuar e se é relevante isso?. 

(b) A outra coisa que talvez seja relevante neste grupo (Eixo 7 – GT 7) mesmo é, ou talvez seja uma 

transversalidade para todos, é a questão ou de alguém estudar os aspectos legais da legislação que fala 

sobre o currículo da graduação e também um estudo dos referenciais e das diretrizes curriculares 

nacionais, porque como vai fazer esta reformulação sem estes elementos....      

8) Foi solicitado que a direção disponibilize para todos a documentação da legislação que traz os 

referenciais e diretrizes para o currículo da graduação dos cursos de educação. Profa. Rosana O. informou 

que estes documentos e toda a documentação produzida pelas reuniões da CRC estarão disponibilizados 

no site da EDU, através de um Blog criado para este fim de socialização do deste processo.  

O endereço do blog é: https://uerjedu.wordpress.com/ 

 

9) Considerando a proposta do item 7, várias intervenções foram feitas: 

 Avaliou-se se estas questões que já não estariam contempladas nos itens (ações) 4 e 6.  

 Enfatizou-se que é muito importante que façamos uma avaliação para saber para onde a 

gente quer que o pedagogo vá. 

 Falou-se na possibilidade de entrar no GT 6 (item 6, discussão das grandes áreas...), que 

precisamos saber aonde que a sociedade está demandando este profissional de pedagogia; 

outros falavam juntos mas nesta mesma perspectiva, etc ... 

10) No caso específico da legislação, considerou-se a possibilidade de ter um GT que fizesse essa análise 

da legislação para que pudéssemos ter uma ideia melhor do que precisamos para a reformulação do 

currículo. E neste sentido, Rosana Oliveira colocou que quanto a ação de se debruçar e estudar sobre essa 

legislação as Profas. Maria Celi e Rosana Glat fizeram isto; e que por considerarem que estas questões 

deveriam alimentar todo o processo da reforma, elas (Rosana e Maria Celi) não colocaram esta tarefa para 

ser estruturada como um dos GTs, mas sim puxaram esta responsabilidade para elas “direção e 

coordenação” e ao produzir o documento resultado do estudo que socializariam com todos os envolvidos 

no processo da Reforma; e Rosana O. enfatizou que no cronograma proposto por ela havia destinado uma 

data para a apresentação do estudo preliminar sobre a legislação feito por Maria Celi e Rosana Glat, e 

espera-se que a partir deste estudo preliminar as pessoas caso alguém se interesse poderá se incorporar e 

formar um GT. 

11) Perguntou se junto com o item 1 de estudo da legislação viria os estudo das diretrizes referencias em 

educação, porque tinha uma preocupação com a formação de currículo, de perceber como o nosso está 

https://uerjedu.wordpress.com/
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estruturado, mas também de perceber como os currículos de outras instituições estão sendo estruturados 

em cima desta mesma legislação que é referencial pra todos. E Rosana O. Respondeu que esse GT não 

iria analisar outros currículos, mas sim analisar o que vai ser necessário elaborar para se adequar a 

legislação (ex: o que podemos decidir à vontade, e o que não podemos decidir, mas sim seguir como 

preconizado no documento, ajustes de carga horária, etc). 

12) A partir destas discussões suscitadas e também baseada em discussão similar surgida no seu 

Departamento (DCSE) solicitou-se a inclusão de mais um GT (um GT 8) que trabalhe analisando 

currículos/ estruturas curriculares/ outros modelos de curso de outras instituições, e também conhecer 

melhor os próprios modelos de curso em educação da UERJ para ajudar a pensar a organização do 

currículo da EDU UERJ. Ela citou o modelo de currículo da USP. 

13) Enfatizou-se que precisamos analisar também a gestão do Conselho Nacional de Educação sobre estes 

processos; porque  é preciso discutir sobre que questões devemos ou não se adequar/ aceitar sobre as 

exigências do conselho; muitas das vezes nos são impostas questões curriculares impossíveis ou não 

desejáveis. Enfim, de que é preciso atentar para as influências das demandas do conselho e de demandas 

problemáticas que atendem a interesses múltiplos, e que nem sempre condizem com o que desejamos para 

a formação da estrutura curricular. 

14) Decidiu-se apoiada por vários participantes do grupo de que se criassem na verdade mais dois eixos e 

seus respectivos GTs – item 7 (GT 7) e item 8 (GT8). 

15) Enfatizou-se a necessidade dos GTs socializarem/ informarem aos estudantes o que está sendo 

discutido e organizado sobre a Reforma Curricular. Inclusive contar com estudantes participando das 

reuniões dos GTs, tanto dentro como fora dos departamentos. Como sugestão que ocorram reuniões 

plenárias que seriam organizadas pelos GTs para apresentar a discussão que estão desenvolvendo e 

sistematizando. Como sugestão que os departamentos convidem representantes do CA de Pedagogia para 

discutir assuntos referentes a Reforma Curricular. 

16) Enfatizou-se que os departamentos precisam se reunir com rapidez para indicar os representantes de 

cada GT para atuar junto com os dos outros departamentos. É importante que isto aconteça antes do dia 

29/03/2016 quando a Comissão se reunirá para consolidar o documento da proposta dos processos de 

condução da reforma curricular. 

17) Propõe-se então que os departamentos se reúnam ou troquem informações por email antes do dia 

29/03 com dois objetivos: 

a) Se debruçar e discutir o documento da proposta dos processos de condução da reforma curricular; 

b) E para escolher e indicar os representantes dos 8 GTs em seu departamento.    

 

18) Demostrou-se preocupação com a discussão e apresentação de dados sobre o GT 6 (Ação 6) seja feita 

no início do calendário; que seria necessário praticamente discutir outras das 6 ações antes, como o perfil 

do pedagogo que queremos formar, que demandas os alunos trazem, dentre outros aspectos que 

influenciam no caminho que vamos escolher para a formação do estudantes da EDU-UERJ.  

 

19) Sugeriu então que no caso do GT6 pudessem ocorrer dois momentos diferentes. O 1º momento 

(15/06) seria para apresentar/discutir o que temos atualmente em relação as grandes áreas, e o 2º 

momento (21/06) apresentar/discutir novos apontamentos (ajustes, mudanças, o que deve continuar, o que 

pode sair, etc) para a proposta acerca das grandes áreas com foco no novo currículo a ser proposto; 

trazendo assim a nova proposta.  
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20) Sugeriu-se que o GT6 (Grandes Áreas) pudesse pensar a possibilidade de criação de disciplinas 

interdepartamentais para agregar quem trabalha com conteúdos similares. 

 

21) O DEDI fez um trabalho de reforma departamental, e organizaram o histórico da organização das 

disciplinas do departamento. E ela sugere que outros departamentos juntem seus professores mais antigos 

para fazer o mesmo, e trocarem estas informações como os professores novos. 

- sinalizou-se que é importante nestes intercâmbios de disciplinas em termos departamentais, que se 

atentem para os parâmetros, o fato dos limites destes compartilhamentos porque cada disciplina tem que 

estar alocada num departamento específico, e não pode estar em mais de um. 

- Lembrou-se também que quando um professor oferece disciplina com conteúdos que não é do seu 

departamento isto traz implicações porque o setor de controle de carga horária entende que não precisa de 

professor para aquela disciplina. 

 

22) Lembrou-se que as reuniões dos GTs precisam ocorrer a partir do dia 1º de abril para podermos 

cumprir o calendário indicado no documento da proposta de organização do processo de construção da 

reforma. 

 

23) Assinalou-se que cada departamento deveria indicar pelo menos um representante em cada GT, mas 

acha que por exemplo o GT5 não precisaria ter representantes de departamento porque é mais um 

processo administrativo. 

 

24) Profa. Rosana O. apresentou os dados sobre o fluxo dos alunos dentro do curso de Pedagogia, 

trabalho feito pela servidora Susy Pereira com a colaboração da Ana Cristina. E enfatizou que é 

importante que para além da discussão sobre a Reforma, temos um trabalho importante a ser feito com os 

alunos da versão 4 do curso para evitarmos que os estudantes com matrícula a partir de 2010 abandonem 

o curso. 

 

25) Surgiram indagações sobre o número total de oferta de vagas da EDU e a demanda que realmente 

temos de ingresso de estudantes no curso que se configura atualmente. Foi sinalizado que nunca se 

consegue preencher de fato as 360 vagas (180 por semestre) e constata-se que está sobrando muitas vagas. 

E neste sentido, lembrou-se de discussões anteriores travadas na EDU sobre a necessidade ou não de 

continuar mantendo a oferta de vagas de pedagogia para o quantitativo de 360 vagas. 

  

26) Professora Rosana de Oliveira ficou de fazer uma nova proposta no Cronograma de acordo com as 

sugestões e enviar para todos.  

 
o endereço é: https://uerjedu.wordpress.com/ 

 

Agradecimentos a prof Sonia Beatriz Santos pelo relato detalhado da reunião. 

https://uerjedu.wordpress.com/

