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Unidade José de Filippi – J. Eldorado

Unidade Manuel da Nobrega - Centro

Unidade José de Alencar – Centro

Unidade Antonio Doll Centro

SITUAÇÃO INSTITUCIONAL
Principais Condicionantes do Contexto
• Falta de espaço para sala de aula.
• Numero insuficiente de funcionários.
• A integralização do Curso de Ciências – Licenciatura.
• Contratação de professores para os cursos do REUNI.
• Descontentamento generalizado da comunidade acadêmica.

• Apoio da então Diretoria.

SITUAÇÃO INSTITUCIONAL
Principais consequências dos Condicionantes do Contexto
• Trabalho excessivo para o corpo docente da licenciatura.
• Trabalho excessivo dos funcionários da administração.
• A gestão universitária deficitária.
• A situação contratual de serviços bastante complicada.

DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DO
LIFE POLO DIADEMA
• Dificuldades com fornecedores, compras e recebimento dos bens
adquiridos.
• Não pudemos contar com o pessoal da administração.
• O LIFE receberia uma sala grande no complexo didático. Isto não se
concretizou.

• Isto acarretou dificuldade de armazenamento dos bens adquiridos.

CONCRETIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO
Aspectos técnicos
• Em 02/2014 o LIFE recebe três salas na Unidade Doll. Prédio sem
perspectiva de renovação de contrato de locação.
• Os aparelhos digitais e seus componentes não foram instalados por falta
de uma instalação elétrica adequada.
• O desanimo dos idealizadores do LIFE leva-nos a criação de um Comitê
Gestor composto, hoje, por quatro professores e um aluno.
• Em 03/2014 inicia-se as atividades do LIFE que independiam das
instalações elétricas.
• Em 05/2014 decidiu-se pela renovação de contrato da Unidade

• A Direção Pro-tempore inicia uma batalha por verba para custear a
instalação. A instalação é entregue em 13/08/2014.

CONCRETIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO
Aspectos didático-pedagógico e organizacionais
•

Criação de um grupo de estudo de professores universitários sobre
interdisciplinaridade ocorrido nos meses de outubro e de novembro de 2013.

•

O atendimento as UCs do Curso de Ciências – licenciatura, PIBID e Prodocência
(Estágio Supervisionado) inicia-se em 03/2014.

•

Atendimento a grupos de estudo e pesquisa e a projetos de extensão cedendo
espaço para reuniõese desenvolvimento de projetos.

•

Inaugura-se a sala de estudo com acesso ao acervo de livros vindo do projeto
Prodocência e de doações de professores.

•

Implanta-se um publicador de cadastro do acervo de livros desenvolvido por
alunos. Endereço eletrônico: www.netsmart.com.br/biblioteca .

•

Aprovados no Projeto BIG ganhamos uma vaga remunerada para monitor.

ATIVIDADES FUTURAS
Atividades cientifico-culturais
• Curso Introdução à fotografia e vídeo digitais com câmeras dslr: contando
histórias com imagens e movimento - Prof. Dr. André Bianco previsto para
agosto/2014.
• Curso de extensão para alunos do primeiro ano do Curso de Ciências –
licenciatura sobre funções matemática para coleta de dados de um projeto
de iniciação científica e TCC intitulado ¨Softwares livres sobre funções
matemáticas: algumas potencialidades educacionais matemáticas ¨.
(previsto para setembro)

• Palestra sobre a importância do uso das TDIC na escola básica – setembro.
• Mini curso sobre o uso de Geogebra no Ensino de Geometria – outubro
• Apresentação de TCC vinculados ao LIFE –novembro/dezembro.

ATIVIDADES FUTURAS
Atividades futuras do Comitê Gestor

• Coordenar as ações desenvolvidas no LIFE – POLO - Diadema.
• Aprimoramento das normativas iniciais para o funcionamento do LIFE.

• Desenvolvimento da página do LIFE no site do Campus.
• Incentivar a pesquisa sobre o uso das TDIC na Educação Matemática e no
Ensino de Ciências da Natureza.
• Desenvolver ações de institucionalização do LIFE no Campus Diadema.

O LIFE POLO DIADEMA

Hoje

Coordenação: Profa Dra. Verilda Speridião Kluth
Vice-coordenação: Prof. Dr. Renato de Sá Telles
Membros:
Profa. Dra. Itale Cericato

Comitê Gestor

Prof. Dr. Sérgio Stocco
Defferson Rodrigues Martins das Neves.

O LIFE POLO DIADEMA

Hoje

Sala LIFE 01 – Sala de Apoio ao Estágio
Supervisionado,
Extensão,
PIBID,
Prodocência e Extensão.
Nela acontecem aulas do Curso de Ciências
– licenciatura, reuniões dos diversos grupos
e estocagem dos materiais usados pelo
PIBID, Prodocência, Estágio Supervisionado
e Extensão (Programa de formação
continuada de Professores de ciências e
Matemática: a Prática docente em foco.
http://gefop.unifesp.br )

O LIFE POLO DIADEMA

Hoje

Sala LIFE 02 – Sala de Estudos .
Nela está nosso acervo de livros e
estarão laptops para consultas. É
utilizada também com horários
programados para estudos, aulas do
Curso de Ciências – licenciatura e
reuniões dos diversos grupos.

O LIFE POLO DIADEMA

Hoje

Sala LIFE 03 – Sala Multimídias
Nela estão instalados TV e home
theater bem como a maioria dos
laptops. A sala é usada para aulas
do Curso Ciências – licenciatura e
reuniões dos diversos grupos.

OBRIGADA PELA VISITA E ATENÇÃO !

