Ata no. 5 da reunião do Conselho do Centro de Formação de Educadores

Aos quinze dias do mês de março de 2019 (15/03/2019), 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 Eliane Souza Cruz, Itale
Cericato, Silvana Zajac; João Alexandrino, Verilda S. Kluth e os convidados Giovano Candiani e
Deborah Aparecida Colella Santiago.
INFORMES: 1. Foi concretizada pelo TI a instalação do Linux nos computadores do LIFE. 2.
Divulgação de editais Capes para formação de professores da rede, partilhar informação com
escolas parceiras e projetos vinculados. ORDEM DO DIA: 1). Aprovação da ata 4: aprovada por
unanimidade. 2). Complementação da equipe CEFE: Indicação da profa. Verilda S. Kluth para
integrar o conselho como representante de projetos vinculados ao centro. Aprovado por
unanimidade. 3). Representações do CEFE nas instâncias acadêmicas: COMFOR Profa. Itale
(titular) Profa. Eliane (suplente); Conselho de campus Profa. Romilda (titular) Profa. Silvana
(suplente); G14 Prof. João; PPI Profa. Itale; PDI e observatórios (projetos) Profa. Verilda
(titular) Profa. Silvana (suplente). 4). Abertura do acervo de livros: Profa. Eliane informa que o
acervo será liberado para a comunidade mediante informatização por sistema a ser oferecido pela
biblioteca. A biblioteca também enviará novos títulos a serem disponibilizados para consulta no
LIFE. Os emprestímos ocorrerão apenas no período de abertura da sala de estudos (LIFE 2) sob
responsabilidade da discente Déborah Aparecida Colella Santiago. Não é possível fazer
empréstimos ou consultar livros nos horários em que o TI Caio Martins Costa abre o LIFE 2 para
a utilização dos computadores. É necessário um funcionário, bolsista ou estagiário para atender a
demanda de empréstimos e consulta do acervo. 5). Organograma do campus: O conselho discutiu
a proposta do organograma do campus apresentada na reunião de Conselho de campus de
fevereiro de 2019 e decidiu propor que o CEFE, de acordo com a resolução n. 132 que dispõe
sobre órgãos complementares na Unifesp, deve estar vinculado ao Conselho de Campus e não a
outras instâncias universitárias. OUTROS ASSUNTOS:

Informatização dos horários LIFE.
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Prof. Giovano informa que os horários disponibilizados para uso do laboratório serão
informatizados por sistema oferecido pela universidade. Será realizado um período de testes
antes da abertura aos usuários. Estando todos de acordo, a reunião foi encerrada às 13h00m. 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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