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Aos vinte e nove dias do mês abril de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos 1 

(Horário de Brasília) na sala de reunião virtual do Google Meet, aconteceu a 40ª Reunião 2 

Ordinária do Colegiado do Polo Quinze UFF/IFRJ do MNPEF. Estiveram presentes na reunião os 3 

seguintes membros em ordem alfabética: Ana Paula Damato Bemfeito, Caroline Zamborlini 4 

Castilho de Assis, Lígia Valente de Sá Garcia, Paulo Victor Santos Souza, Silvânia Alves de Carvalho 5 

e Thadeu Josino Pereira Penna. A reunião foi presidida por Paulo Victor Santos Souza, 6 

Coordenador Geral do Polo Quinze UFF/IFRJ do MNPEF, com a seguinte Pauta: Item um) 7 

Aprovação e assinatura da ata anterior; Item dois) Calendário de Aulas Híbridas para o primeiro 8 

semestre deste ano; Item três) Sobre a solicitação das dissertações impressas; Item quatro) 9 

Discussão acerca das dificuldades apresentadas pelos alunos para a conclusão do curso; Item 10 

cinco) Palavra Livre. A presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a 11 

ata anterior. O referido documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para 12 

leitura e correção. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram sobre o item. Após a 13 

discussão, a referida ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No 14 

item dois da pauta foi discutido o calendário de aulas híbridas para o primeiro semestre deste 15 

ano. Os docentes das disciplinas deste semestre elaboraram um calendário com aulas remotas e 16 

presenciais para este primeiro semestre, levando em consideração as normas da UFF e do IFRJ 17 

sobre o retorno presencial gradual seguro às atividades presenciais. Foi informando que este é 18 

um período de ajuste para a transição de remoto para totalmente presencial. O calendário foi 19 

apresentado ao Colegiado para aprovação. Aberta a discussão, a aluna Caroline disse que o 20 

calendário híbrido está sendo bom para os alunos e que ficou fácil a organização para participar 21 

das atividades do curso, visto que muitos alunos são de fora da cidade e viajam para vir ao 22 

Campus. Após a discussão, o calendário foi colocado em votação. O Colegiado aprovou por 23 

unanimidade. No item três da pauta foi discutida a solicitação das dissertações impressas. A 24 

secretária da UFF, Larissa, apresentou a todos três normas. A primeira foi a Portaria CAPES n. 25 

013/2006, que institui a obrigatoriedade da entrega e divulgação da versão digital de teses e 26 

dissertações. A segunda foi a Norma de Serviço da UFF n. 655/2017, que instituiu a 27 

obrigatoriedade de depósito de cópia digital de teses e dissertações, entre outras, no Repositório 28 

Institucional da Universidade Federal Fluminense – RIUFF. E a terceira foi a Instrução Normativa 29 

PROPPI/UFF n. 01/2021, que declina temporariamente o recebimento de dissertações físicas 30 

pelas bibliotecas em virtude da pandemia de Coronavírus. Após a apresentação das normas, a 31 

Larissa explicou que as dissertações do curso são disponibilizadas em três plataformas online 32 

diferentes: a Plataforma SUCUPIRA, a Plataforma EduCAPES e o Repositório Institucional da UFF, 33 

além de colocar o link do RI-UFF no site do curso. Dessa forma, todas as dissertações são 34 

amplamente divulgadas e possuem fácil acesso. Ela informou ainda que as bibliotecas estão com 35 

sério problema de falta de espaço e que as dissertações físicas não podem ser retiradas para 36 

consulta, apenas podem ser lidas dentro da biblioteca. Tanto os cursos de graduação como 37 
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alguns programas de pós-graduação da UFF já não solicitam mais a versão física dos trabalhos de 38 

conclusão, apenas as versões digitais. Dessa forma, ela propôs que o MNPEF solicite apenas as 39 

dissertações em formato digital. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram sobre o 40 

item. Após a discussão, a proposta foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por 41 

unanimidade. No item quatro da pauta foram discutidas as dificuldades apresentadas pelos 42 

alunos para a conclusão do curso. O prof. Paulo Victor mostrou que a maioria dos alunos 43 

defendem acima de trinta meses, mostrando que os alunos possuem muita dificuldade em 44 

terminar a dissertação, e apresentou uma proposta pedindo para iniciar uma discussão sobre 45 

sugestões para facilitar o desenvolvimento da escrita da dissertação, visando minimizar evasão 46 

do curso e não deixar o trabalho final tão difícil para os alunos.  Aberta a discussão, os presentes 47 

comentaram que a carga horária das disciplinas do curso é bem pesada e que os alunos 48 

trabalham em pelo menos uma escola, sendo normalmente em duas. Tudo isso torna muito difícil 49 

a conclusão do curso em vinte e quatro meses. De forma diferente, no mestrado acadêmico os 50 

alunos possuem dedicação exclusiva no curso e conseguem terminar dentro do tempo previsto. 51 

Esse não é o caso dos alunos do nosso curso. Foi relatado também que a maior dificuldade dos 52 

alunos é a aplicação do produto e a escrita da dissertação. O prof. Wagner, que participou de 53 

diversas reuniões com a SBF, informou que a preocupação principal da Coordenação Nacional é 54 

a conclusão do curso pelo aluno, e não o prazo de conclusão. Após a discussão, a proposta foi 55 

colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. Após a votação, ficou acordado em 56 

continuar a discussão via e-mail para coletar sugestões de todos para tentar diminuir toda essa 57 

dificuldade que os alunos apresentam. O item cinco da pauta foi discutida Palavra Livre. Foi 58 

comentado que o horário das reuniões do Colegiado coincide com uma aluna do curso. Foi 59 

sugerido trocar o horário das reuniões para os docentes e alunos poderem participar. A profa. 60 

Ana Paula informou que neste semestre, devido ao regime híbrido, apenas as reuniões dos meses 61 

de maio e julho coincidirão com as aulas presenciais e sugeriu adiantar em uma semana essas 62 

reuniões. Depois, no próximo semestre, fazer um reajuste do horário para não coincidir com as 63 

aulas e seminários que ocorrem nas sextas à tarde. Após a discussão, a proposta foi colocada em 64 

votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. Após a votação, foi solicitado um ponto de pauta 65 

na próxima reunião para discutir um novo horário de reuniões. E nada mais havendo a tratar, a 66 

reunião foi encerrada às dezesseis horas e quinze minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 67 

presenta Ata, que vai assinada por mim, Secretária, e pelo Presidente da Reunião após aprovação 68 

pelo Colegiado na próxima reunião.  69 
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