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ATA
Reunião Extraordinária do Departamento de Educação e Colegiado do Curso de Pedagogia

No dia 04/12/2018, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Departamento de Educação reuniu-se
para deliberar a pauta conjunta com a Coordenação do Curso de Pedagogia. Os membros do
Colegiado foram convocados para tomar ciência, debater e deliberar as questões formalizadas na
seguinte pauta:
A reunião iniciada na segunda chamada e o Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do
Departamento, agradeceu a confiança dos colegas para a representação do Departamento pelos
próximos 3 anos. Foi colocado em votação e aprovado a inclusão das pautas: Escolha de
representante do Departamento no Congresso Acadêmico e Celebração do Acordo de Cooperação
Acadêmica entre a UNIFESP e a Università Degli Studi di Napoli "Federico II"

Informes:
a) Professores visitantes – O Prof. João do Prado informou que foi adiada a discussão de três
propostas na congregação. Recebeu um e-mail da Direção Acadêmica informando que as vagas
passaram de dez para vinte e solicitando um posicionamento do Departamento a respeito do edital
que deveria ser enviado no mesmo dia. A proposta, seguindo o que já havia sido discutido na
congregação, era de dobrar o número e as 4 vagas sobressalentes seguiram a disputa da congregação
anterior: história e letras ficariam com uma vaga cada para subir a nota de avaliação, e a direção
acadêmica ficaria com duas vagas. De acordo com o regimento, e, em caráter de emergência,
manifestou em nome do Departamento  o  apoio à proposta da direção.
b) Encontro nacional dos estudantes de Pedagogia – O encontro será realizado segunda
quinzena de julho com a colaboração do Departamento. A realização do evento foi aprovada
mediante reconhecimento de que a atividade vai implicar nas estruturas do campus. As informações
serão trazidas para a reunião.
c) Renovação do convênio INES – A Profa. Érica apresentou as condições de funcionamento
e estrutura para a renovação, e, após esclarecimento de algumas questões, o Departamento aprovou
a renovação do convênio com INES e aprovou o nome da Profa. Erica Garruti como gestora.

Pauta do Departamento:
1 – Representação do Departamento no Congresso Acadêmico – Ficam indicados a Profa. Erica

Aparecida Garrutti de Lourenço como titular e o Prof. Fernando Rodrigues de Oliveira como

suplente.

2 - Celebração do Acordo de Cooperação Acadêmica entre a UNIFESP e a Università Degli
Studi di Napoli "Federico II" - O Departamento avaliou celebração do Acordo de Cooperação
Acadêmica entre a UNIFESP e a Università Degli Studi di Napoli "Federico II" que tem como
responsáveis as Professoras Daniela Finco do Departamento de Educação da Universidade Federal
de São Paulo e Francesca Marone do Diepartamento de Estudos Humanisticos da Universita' degli
Studi di Napoli Federico II. O Colegiado departamental conferiu toda a documentação apresentada
e, em regime de votação, aprovou por unanimidade o pedido de celebração de contrato com as
seguintes observações: Alteração do texto do Art. 5 que trata do financiamento, onde passará a
constar a informação de que os grupos envolvidos se comprometem a buscar o financiamento.
Observação da segurança jurídica para assinatura do acordo pela Chefia de Departamento.
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3 - Deliberação sobre pedido de afastamento para estágio pós-doutoral da Prof.ª Vanessa
Moretti – A Comissão de Curso do Curso de Pedagogia elaborou parecer sobre a solicitação de
afastamento da Profa. Dra. Vanessa Dias Moretti para para realizar Estágio de Pós-Doutoramento
junto a  École des sciences de l’éducation, da Laurentian University, localizada em Sudbury,
Ontario, Canadá, no período de 02/09/2019 a 31/07/2020, sob supervisão do Prof. Dr. Luis Radford,
manifestando-se favorável a solicitação. O Conselho do Departamento de Educação discutiu o
parecer da Comissão de Curso e manifestou sua concordância com os termos do mesmo. De modo
que o pedido foi deferido.

4 - Deliberação sobre pedido de afastamento Profa. Dra. Daniela Finco – O Conselho de
Departamento apreciou e aprovou por unanimidade a solicitação de afastamento do país no período
de 22 de fevereiro a 03 de março de 2019, para participar da 15. Edição do Festival internacional
de teatro e cultura para a primeira infância "Visões de futuro, visões de teatro", organizado pelo
Teatro Municipal Testoni Ragazzi, na cidade de Bolonha, Itália.

5 - Afastamentos nacionais - Foram aprovados os seguintes afastamentos: Célia Regina Batista
Serrão - 19 e 20 de novembro e 06 e 07 de dezembro de 2018 - Comissão Julgadora de Concurso
Público de provas e Títulos; Vanessa Dias Moretti - 13 a 14 de dezembro de 2018 - Colóquio
GEPAPe 2018, Marieta Gouvêa de Oliveira Penna - 21 de novembro de 2018 - banca examinadora
da qualificação de dissertação - UFPR e Márcia Aparecida Jacomini – 10 a 12 de dezembro de
2018 – VI Seminário de Educação Brasileira.

6 - Proposta do Departamento de Educação a ser levada à Congregação sobre
alocação de duas vagas remanescentes, do total de 10, de professores visitantes a serem
contratados na EFLCH – Foi tratado como informe.
4 - Calendário de 2019 - planejamento de início de ano e datas de reuniões do Departamento -
As reuniões serão realizadas bimestralmente, na quarta semana do mês, e as datas serão construídas.
As reuniões do Colegiado e Departamento serão realizadas em conjunto, sendo que, quando houver
necessidade serão agendadas separadamente. Data da primeira reunião - 18 e 19 de fevereiro.
Meses Abril/ junho/agosto/ outubro/ dezembro – terça-feira – quarta semana. As extraordinárias
também serão marcadas na quarta semana

Pauta do Colegiado: 
Informes

Residência - A Profa. Vanessa falou sobre o período de pré-matrícula online e será necessário
pensar no calendário pré-matrícula e confirmação que talvez ocorra na última semana de fevereiro.
A Profa. Adriana informou que decidiram agora fazer reunião com professores preceptores para
ouvi-los a respeito das ações dos alunos e as roupas que os alunos vão, entre outros temas. Relatou
alguns problemas informados pelos preceptores e disse que diante dos problemas expostos
decidiram ir em todas as escolas para conversar com professores, sendo que a maioria elogiaram
muito. A Profa. Daniela Finco disse que a escola vem passando por estes questionamentos e
acredita que as relações estão sendo modificadas, e que as professoras foram incentivadas a dizer,
pensar nas questões dos residentes. Destacou a importância retomar as questões éticas. A Profa.
Adriana ressaltou que os professores tinham dúvida enquando preceptor, se podiam recusar o PAP,
se podiam interromper a atividade. Profa. Vanessa esclareceu que achou importante trazer a questão
para a reunião, acredita que tem uma série de questões que precisam ser discutidas. Propõe que ao
longo de 2019 tenham uma agenda de discussão mais democrática possível que pautem estas
questões. O Prof. Marcos destacou alguns princípios que devem ser indiscutíveis como respeito,
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acatamento, esforço de comunicação reiterado que apresenta regras, previsão de imprevistos,
cuidados, quando ingressamos e começaram a funcionar os primeiros acordos, as coisas se agravam
quando se expõe a privacidade do professor, ou coloca questão a competência do professor, nós
temos que retomar princípios básicos de comunicação e instrução de formas de agir. A Profa.
Márcia Jacomini ressaltou que uma escola que é próxima não é necessariamente uma escola
parceira. Falou sobre duas escolas no centro de Guarulhos que entende que seria importante abrir
vagas, mas precisam verificar a questão do transporte por ser no centro de Guarulhos, rede estadual.
Pensou que poderiam informar que esta escolha não tem transporte. A questão será tratada nas
próximas reuniões.
1 - Ucs eletivas multicampi - A Prof. Edna falou sobre os 14 professores contratados para
trabalhar na campus da zona Leste, sobre a oferta de disciplinas para os nossos alunos como
eletivas, observando-se a questão da carga horária de 30h. O Prof. Jorge informou que os
professores estão lotados na reitoria. A Profa. Marian informou que o campus tem uma extensão
enorme de área e tem problemas para conseguir vigiar toda extensão, disse que os professores estão
em estágio probatório, em situação preocupante, e não há previsão de realização para o que foram
contratados. O Prof. João informou que o Curso de Ciências Sociais irá receber professores como
visitantes e que os professores lá fizeram um edital para alunos externos de escola públicas e que
estão em situação precária, uma vez que o projeto para lá foi interrompido.
2 - Contribuições dos docentes da EFLCH referente à políticas de desenvolvimento docente
para o ensino na Unifesp – O Prof. Fernando é representante.
3 - TCCs e reprovações – O aluno que se matricular e não fizer vai ficar reprovado.
4 - Revista olhares (Portal de periódicos) – A revista tem recebido poucos artigos para avaliação.
Foi contratada uma empresa para dar curso aos editores. Os artigos terão DOI. A Profa. Márcia
Jacomini informou que a revista tem B4, e que precisam saltar para B2.
5 - Calendário de aulas de 2019 - (semana de calouros, dia livre etc) – A matrícula será realizada
online e por isso serão menos listas. O aluno que entra na segunda opção perde a chance da primeira
mesmo que não se matricule na segunda.
6 – PPP - organização do calendário das PPP I e III - PPPs 1 e 3 – será discutido na semana de
planejamento.
7 - Domínio Conexo de Filosofia - A discussão sobre o tema foi levada para a Câmara e na última
reunião e foram apresentadas proposta do curso de Filosofia não oferecer o domínio conexo a partir
de 2020, ou de o domínio conexo não ser dado apenas ofertados pelos professores de filosofia,
haveria um rodízio, mas proposta foi rejeitada. Os presentes fizeram algumas considerações a
respeito da importância dos alunos circularem nas disciplinas, da necessidade de lembrar a proposta
do campus e sobre a possibilidade oferta em termos de eletivas para que todos possam fazer sem
obrigatoriedade.
Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre

Ausências justificadas: Alexandre Filordi de Carvalho, Betania Libanio Dantas de Araujo, Célia
Maria Benedicto Giglio, Claudia Barcelos de Moura Abreu, Cláudia Panizzolo, Isabel Melero
Bello, Lucila Maria Pesce de Oliveira, Luiz Carlos Novaes, Renata Marcilio Candido e Umberto de
Andrade Pinto.

Ausentes: Cláudia Lemos Vóvio, Cleber Santos Vieira, Emerson Izidoro dos Santos, Jerusa
Vilhena, Maria Angélica Pedra Minhoto, Mariangela Graciano, Rosário Silvana Genta Lugli e Vera
Lucia Gomes Jardim.

Presentes:
Adalberto dos Santos Souza

Adriana Regina Braga
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Célia Regina Serrão

Daniel Revah

Daniela Finco

Edna Martins

Erica Aparecida Garrutti de Lourenço

Fernando Rodrigues de Oliveira

João do Prado Ferraz de Carvalho

Jorge Luiz Barcellos da Silva

Márcia Aparecida Jacomini

Márcia Cristina Romero Lopes

Marcos Cezar de Freitas

Maria Cecília Sanches

Maria de Fátima Carvalho

Marian Avila de Lima Dias

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna

Marina Pereira de Almeida Mello

Regina Cândida Ellero Gualtieri

Roberta Stangherlim

Vanessa Moretti

Wagner Rodrigues Valente


