Ata no. 4 da reunião do Conselho do Centro de Formação de Educadores

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2018 (27/11/2018), na cidade de Diadema, na
unidade Antônio Doll da Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, às 10h30m,
reuniram-se os membros do Conselho do Centro de Formação de Educadores da UNIFESP
Eliane Souza Cruz, Itale Cericato, Silvana Zajac e os convidados Giovano Candiani, André
Bianco, Romilda Fernandez, Renato de Sá. Justificou ausência o conselheiro João Alexandrino.
INFORMES: 1. Inventário: Profa. Itale informa que o inventário foi concluído no prazo
estipulado pela instituição e que todos os bens foram patrimoniados no centro de custo do CEFE.
Profa. Romilda encaminhará solicitação para a UAB via SEI com o objetivo de verificar como se
realizará o processo de doação ao CEFE dos bens que compõem o curso de Educação Ambiental,
atualmente inventariados pela UAB e quais os procedimentos para algumas situações como, por
exemplo, caixa vazia com número de patrimônio sem o respectivo material dentro da caixa. 2.
Mudança do Windows para Linux nos computadores dos LIFEs: Prof. André informa que o
processo de mudança do sistema operacional Windows para Linux nos 31 computadores dos
LIFEs está sendo realizado pelo DTI e que não há prazo para encerramento porque o DTI retira o
limite de cinco máquinas por vez. Prof. André devolveu a chave dos armários dos livros e dos
eletrônicos. 3. Computadores Life: Prof. André irá elaborar um guia de orientações para facilitar
aos usuários quer a utilização das máquinas em ambiente Linux, quer a utilização dos
equipamentos eletrônicos, tais como, (i) uso da internet (explicando que está liberado o acesso à
internet do LIFE, ou seja, não existe mais senha), (ii) computador ligado à TV no LIFE 3 pode
substituir o datashow naquela sala, (iii) necessidade de se reiniciar o rooter no LIFE 2 quando
estiver sem internet; (iv) desligar os computadores após o uso, entre outros. ORDEM DO DIA:
1. Aprovação das atas 1, 2 e 3: aprovadas por unanimidade. Todas as atas serão encaminhadas
para publicação no site do CEFE. 2. Institucionalização e abertura do acervo de livros: Profa.
Eliane encaminhará ofício via SEI para a CRBU verificando a possibilidade do CEFE abrigar
uma sub-sede da biblioteca da UNIFESP porque o CEFE não quer se constituir uma pequena
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biblioteca independente, o que obrigaria cumprir os requisitos para que as Bibliotecas UNIFESP
possam integrar a CRBU como, por exemplo, ter acervo de, no mínimo, cinco mil itens no
acervo, área física de, no mínimo, 400 metros quadrados e ter horário de atendimento de, no
mínimo, oito horas diárias, entre outros. Simultaneamente, Profa. Silvana verificará com o NAE
informações sobre edital BIG/PRAE na expectativa de obtermos recursos humanos que
viabilizem a abertura do acervo para a comunidade. Profa Eliane informa que tem sido
questionada pelos colegas sobre a impossibilidade de consulta ao acervo e pediu que o CEFE
divulgue carta para a comunidade acadêmica explicando que as condições para o acesso ao
acervo estão sendo pleiteadas e, por esta razão, o mesmo ficará fechado para consulta e
empréstimo até a regularização da situação. 3. Proposta de calendário para reuniões ordinárias
em 2019: as datas 15/03; 12/04; 03/05; 14/06; 16/8; 13/9; 04/10; 08/11 foram aprovadas.
Havendo necessidade poderá ser convocada reunião extraordinária no mês de fevereiro. 4.
Informatização dos horários do LIFE: DTI respondeu positivamente sobre o pedido de
informatização dos horários no LIFE no mesmo sistema das demais salas do campus. Profa.
Eliane e Prof. Giovano serão responsáveis pelo horário informatizado e marcarão uma reunião
com o DTI para esclarecer dúvidas técnicas e acordar os procedimentos (por ex., possibilidade de
se recusar solicitação que seja semestral sem submissão de projetos no CEFE). 5. Regimento:
item retirado da pauta. 6. Outros assuntos: Prof. André comentou sobre a intenção da criação de
um Estúdio Diadema de Foto e Vídeo que centralizará os equipamentos de áudio e vídeo
existentes nos diferentes setores do campus. Ficou acordado que o prof. André pedirá item de
pauta para tratar desta temática em uma próxima reunião do conselho para que tenha tempo de
apresentar sua proposta mais detalhadamente e de modo que a decisão dos conselheiros sobre a
possível aderência ao projeto possa ser mais bem subsidiada. Estando todos de acordo, a reunião
foi encerrada às 12h15m. Não havendo mais nada a tratar nesse dia, eu, Itale Cericato, lavrei a
presente ata que será lida e submetida aos membros do Conselho do Centro de Formação de
Educadores para aprovação.
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