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Reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia

No dia 10/04/2018, 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 foi presidida pela Profa. Edna Martins, Coordenadora do Curso de Pedagogia, e iniciou
com os seguintes informes:

Informes:
a) Prof. Marcos Cezar comunicou o falecimento da aluna Elaine Rodrigues por problemas
cardíacos. Apresentou o caso exposto pela Câmara de extensão na Congregação sobre a solicitação
de oferta de curso Lato Sensu pago em parceria com o instituto Ema Klabin. Relembrou a posição
do Departamento em discussão anterior em que haviam se manifestado desfavoráveis a realização
de cursos pagos. Diante do exposto, solicitou aos presentes que se manifestassem a respeito. Após
manifestação dos presentes, como o assunto não estava em pauta, foi decidido que o tema será
retomado na reunião de Departamento se necessário.
b) Matrícula dos alunos com deficiência no curso e campus - A Profa. Érica e Maria de
Fátima falaram sobre os alunos com deficiência que estão entrando no curso de Pedagogia em
virtude das vagas reservadas. Relatou alguns casos dos alunos matriculados e solicitou que os
professores se aproximem dos alunos para reconhecerem suas necessidades. Na EFLCH estão
constituindo o NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, para acompanhamento dos alunos. A
Profa. Vera falou do moodle como uma opção para disponibilizar o material da aula.
c) Reunião da Câmara de Graduação – A Profa. Lucila falou informou que o MEC levantou
muitos problemas a respeito da acessibilidade no campus, e que para a avaliação da biblioteca será
obrigatório a organização de um repositório. Solicitou que os professores guardem os PDFs dos
trabalhos de conclusão para que sejam disponibilizados no momento oportuno. A respeito dos
indicadores de ingresso do SISU, disse que a única alteração foi o tempo de integralização de 8 para
9 semestres. Informou que a carga horária da Uc de libras, aberta para os outros cursos, é de 30h. A
Profa. Erica passou informes gerais a respeito do curso de Pedagogia Bilíngue que teve início em
março e conta com 19 alunos surdos e entre sete e oito ouvintes. Destacou a plataforma que trabalha
com conceitos de massas mentais que favorecem os alunos surdos. A Profa. Lucila informou ainda
que o ônibus sai da porta da Unifesp às 10h40 e que estava presente no campus uma funcionária da
EMTU para atendimento dos alunos.
d) Lista de livros para compra e feira de livros – A Profa. Maria de Fátima reforçou o
pedido enviado por e-mail para encaminhamento de lista de livros para aquisição pela biblioteca,
inclusive livros que estejam fora da lista da bibliografia. A biblioteca está organizando uma feira de
livros na Unifesp e pediu ajuda para fazer a divulgação junto a rede. O Prof. João ressaltou que o
grupo de trabalho da biblioteca está desenvolvendo um trabalho importante, mesmo com toda
pressão e número reduzido de funcionários.
e) Residência Pedagógica – Portaria de Nomeação e Seminário; Edital de residência do
MEC – A
Profa. Vanessa falou sobre a realização do evento no dia 22 de maio, que contará também com

mostra das experiências de trabalhos dos residentes, destacando a importância da residência na
universidade. Outro ponto destacado se refere a carta de posicionamento acerca do Edital de
residência da CAPES. O Prof. Emerson esclareceu que a Prograd elaborou um texto que será uma
resposta da instituição para o MEC e que todos devem analisar e encaminhar as sugestões de
alteração. A carta será encaminhada para análise do Colegiado. O Prof. João informou que quando a
CAPES lançou o edital e chamou a instituição para discussão, da qual participou, e agora o Prof.
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Emerson assume esta participação como Coordenador Institucional do PIBID. O Prof. Emerson
informou que na última reunião ficou acordado que seriam os cursos que propiciam subprojetos do
PIBID. Esclareceu que o curso de Pedagogia irá propor dois núcleos, com 48 bolsas se aprovado. A
Profa. Vanessa informou resumidamente que o argumento básico para não adesão da Residência do
MEC foi que o programa espelha e deturpa o programa de residência, que apesar do benefício de
bolsas, são poucas perto do prejuízo, além disso, o programa do MEC tem por objetivo direcionar
as políticas do estágio dos cursos. O Prof. Emerson esclareceu que a proposta é aderir o PIBID com
críticas que ficarão claras na proposta. A Profa. Vanessa informou ainda que está aberto edital para
bolsas de extensão. Lembrou que há um combinado no colegiado para quando solicitar residentes
constar apenas para o próprio programa, para não entrar em conflito com as solicitações da
residência.
f) Edital de reingresso nos cursos com vagas – O edital contou apenas com três inscritos
para as treze vagas existentes. As vagas remanescentes são destinadas aos alunos que já possuem
uma graduação. A profa. Edna alertou aos professores que receberão estes alunos a partir de 25/04.
g) Revista Olhares – Profa. Marian chamou a atenção na chamada de artigos para a revista. A
verba FAPESP destinada a todas as revistas do campus será administrada pela FAP. A Profa.
Marian falou da pesquisa que realizou na pós que trata de um estudo comparado às universidades da
Argentina que tem o perfil da EFLCH, universidades fundadas entre 2005 e 2010, em cidades em
volta de Buenos Aires, para a população que tradicionalmente não iria para a universidade. Será
combinado um dia para apresentação ao Departamento.
Pauta:
1 - Grade Nova – carga horária de estágios, atividades complementares, carga horária dos
professores – A Profa. Edna informou que o curso está trabalhando com duas grades, e por isso as
100h de atividades complementares serão necessárias para os alunos que entraram em 2018. Os
alunos de PPPs antigos precisam cumprir a carga horária antiga de 45 e não 60 horas. Os alunos
novos quando estiverem no quinto semestre precisarão cumprir estas horas. Será discutido se os
seminários de residência serão semestrais no ano corrente e no próximo, pois a partir de 2020 será
necessário ser semestral.
2 - TCC- matrículas/Prograd – A Profa. Edna relatou o caso da aluna que estava matriculada em
Tcc e que não foi retirada da Uc no tempo previsto, e acabou reprovando, sendo que só a Prograd
pode fazer a alteração depois do prazo. Esta exclusão não poderá ser realizada fora do prazo
estabelecido. O Colegiado entendeu que deve-se seguir as regras da Prograd.
3.     Edital de ingresso SISU – Após ampla discussão sobre o número de vagas excedentes,
evasão dos alunos e recuperação do histórico de alterações da nota de corte para ingresso pelo
SISU, os professores decidiram colocar o tema em votação. Com 14 votos favoráveis, 3 contrários e
8 abstenções, ficou aprovado baixar a nota para ingresso, sendo que a comissão formada pelas
Profas. Márcia Jacomini, Regina, Isabel, Marieta, Maria de Fátima, junto à Comissão de Curso,
ficarão responsáveis por discutir os critérios e passar para o grupo até o dia 23.
4.     UCs do segundo semestre – Foi distribuído um quadro que os professores utilizarão para
preenchimento do formulário google docs a ser enviado pela Coordenação, e documento explicativo
sobre atividades complementares para orientação dos alunos.
5.     Dia Aberto - 18 de abril – participações e salas reservadas – A Profa. Lucila informou que
estão contando a utilização de 6 salas de 30 lugares, contemplando também os alunos do noturno.
Está sendo elaborado um folder com informações de todos os cursos. A noite as atividades se
concentrarão no teatro para não atrapalhar as aulas. Nada mais havendo a tratar, eu, Simone de
Oliveira Souza, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por todos os presentes.

Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre
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Ausências justificadas: Cláudia Lemos Vóvio, Márcia Cristina Romero Lopes, Maria Angélica

Pedra Minhoto e Cláudia Panizzolo.

Ausentes: Adriana Regina Braga, Daniel Revah, Daniela Finco, Jerusa Vilhena, Luiz Carlos

Novaes, Rosário Silvana Genta Lugli, Umberto de Andrade Pinto e Wagner Rodrigues Valente.

Presentes:
Adalberto dos Santos Souza

Alexandre Filordi de Carvalho

Betania Libanio Dantas de Araujo

Célia Maria Benedicto Giglio

Célia Regina Serrão

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cleber Santos Vieira

Edna Martins

Emerson Izidoro dos Santos

Erica Aparecida Garrutti de Lourenço

Fernando Rodrigues Oliveira

Isabel Melero Bello

João do Prado Ferraz de Carvalho

Jorge Luiz Barcellos da Silva

Lucila Maria Pesce de Oliveira

Magali Aparecida Silvestre

Márcia Aparecida Jacomini

Marcos Cezar de Freitas

Maria Cecília Sanches

Maria de Fátima Carvalho

Marian Avila de Lima Dias

Mariangela Graciano

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna

Regina Cândida Ellero Gualtieri

Renata Marcilio Candido

Roberta Stangherlim

Vanessa Moretti

Vera Lucia Gomes Jardim


