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ATA

Reunião de Planejamento conjunta do Departamento de Educação e do Colegiado do Curso de
Pedagogia

Nos dias 19 e 22/02/2018, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Departamento de Educação, membros do
Programa de Residência Pedagógica e Coordenação do Curso de Pedagogia reuniu-se para reunião de
planejamento formalizada na seguinte pauta:

Dia 19/02

1) Informes departamentais: Professores Convidados – Foi retomado o histórico de que no
meio do segundo semestre do ano passado as direções acadêmicas foram alertadas de que a instituição
trataria do tema professores convidados e isso gerou estimativas iniciais que também nos diziam
respeito. Guarulhos poderia tramitar um número de 10 professores convidados, sendo cinco destinados
ao centro de línguas e os outros cinco seriam convidados para a escola como um todo. Nesse ínterim, o
nosso Departamento submeteu a CAPES o Doutorado e entre o momento do envio e o momento da
avaliação ressaltaram alguns detalhes a respeito da professora convidada que teria o vínculo encerrado.
Em conversa com o Prof. Luiz e submetido ao Colegiado, foi aprovado a solicitação de contratação
como professora convidada. Após conversa com a Direção, foi orientado que o Departamento fizesse
solicitação formal, e, submetida à apreciação da Congregação, levantou-se a necessidade de
estabelecimento de critérios para indicação dos professores convidados, ficando para a próxima
Congregação a retomada do tema. A Profa. Maria Angélica observou que a possibilidade de ter
professor visitante tem a ver com o banco de equivalência de professores na universidade. Sendo que a
universidade tem possibilidade de cerca de 70 a 80 professores visitantes. Diferenciou a ideia de
professor visitante do professor substituto, e destacou que os professores visitantes possuem linhas de
estudos que podem fortalecer a pesquisa na universidade. Indicou que não seria possível pensar em um
rateio por departamento ou programa de pós-graduação, por isso foi pensado esta divisão por campus.
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação assumiu o protagonismo para estabelecer uma norma que vai para o
Conselho Universitário. Destacou que o Centro de Línguas é do campus Guarulhos e lembrou das
Ucs de línguas, domínio conexo, que foram retiradas e que o centro de línguas faz parte do projeto do
campus. Disse que não é o ideal, mas é uma forma de alavancar o projeto. O Prof. Marcos Cezar
disse que aparentemente as congregações estarão mais presentes na discussão sobre critérios, mas
sinalizou-se que a discussão seria protagonizada pela Pró-Reitoria em parceria com as Câmaras de
Pós-Graduação. Informou que recebeu um pedido para redigir parágrafos sobre critérios, e por este
motivo precisa que algumas pessoas se candidatem a redigir um documento a respeito. A Profa.
Rosário ficou responsável por receber as propostas de critérios e redigir o documento. A Profa. Márcia
retomou a informação da contratação dos professores de letras que em um semestre daria aula no
centro de línguas do campus. O Prof. Marcos esclareceu que o campus foi surpreendido com a
informação de que poderiam fazer seis concursos e nesta confusão conseguiram contratar a Profa.
Marina para Pedagogia. Os professores novos estão instalados no Departamento, mas atendem a
graduação com o seguinte regime, semestre atende internamente o curso e no outro semestre atende o
campus, só que não se trata do centro de línguas. O Prof. destacou ainda uma segunda questão que se
refere a realização de inventário do Departamento de Educação, que já está em andamento no campus.
Retomou a questão que apareceu na Congregação sobre a sala de Editoração que estava funcionando
na sala 220 e foi deslocada para a sala 10 do Arco. Em 2010 a Unifesp fez um encaminhamento para
FINEP, em que nós conseguimos o BADAPS, pelo qual recebemos computador, cadeiras, bolsistas, no
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entanto, a sala foi solicitada para que o PET fosse instalado por risco de se encerrar. O BADAPS
acabou desaparecendo do projeto. Informou que Chefia e Coordenação irão abrir um google doc para
informarem projetos em andamentos, produção de documentos e consolidação das informações.

2) Demandas da EFLCH e da Direção Acadêmica - Informou ainda que as aulas se iniciarão
dia 26/02 e a calourada será realizada de 12 a 16/03, por conta das chamadas posteriores ao início da
aula, e destacou os eventos que estão programados. A Profa. Marina informou que de 28/07 a 03/08
será realizado o XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais e 2o. Congresso da
Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa - AILP – CSH,
conforme projeto apresentado e aprovado na Congregação. O Prof. Marcos informou ainda que em
setembro será realizado o ANPUH Associação Nacional de História 3 a 6 de setembro de 2018 e que,
de acordo com o que o Departamento havia decidido, não realizarão aula magna do curso de
Pedagogia e indicarão que os alunos participem da aula magna do campus.

3) Congresso Unifesp – O Congresso foi descentralizado e os campi realizarão seus congressos.
Os alunos PIBIC, monitoria, IC voluntária apresentarão suas pesquisas. Foi aprovada uma Comissão
Organizadora. O evento contará com mesa de abertura e seis mesas com as seguintes temáticas:
inserção da EFLCH nas escolas públicas e no entorno, uma mesa de acessibilidade e inclusão na
perspectiva da contribuição das humanidades, uma mesa sobre troca de saberes acadêmicos e saberes
não acadêmicos, uma mesa sobre humanidades na Universidade Federal de São Paulo, Arte e
resistência política, arquivo, memórias, representação e democracia, além de uma programação
cultural. Outras comissões como a de avaliação e orçamento serão formadas.

4) Proposta de especialização apresentada pela Professora Célia Giglio e Comissão nomeada
- item retirado da pauta.

5)  Questões do GTAI (Grupo de Trabalho Acessibilidade e Inclusão) – O Prof. Marcos
informou sobre o andamento das ações do grupo. Destacou que o grupo cumpre as demandas recebidas
das instâncias, como a organização da matrícula, mas também é um grupo que toma medidas
permanentes para tratar os temas de acessibilidade e inclusão. A respeito da matrícula, o Prof.
informou que a escola teve 58 inscrições de alunos que reivindicaram cota destinada às pessoas com
deficiências. O GTAI pretende também abrir um campo de diálogo com os alunos com deficiência.
6) O Prof. Marcos orientou que a falta de equipamentos sob a responsabilidade dos docentes
devem ser comunicadas e documentadas, para que a Chefia de os encaminhamentos necessários.

7) Informes do Curso de Pedagogia e da Revista Olhares – A Profa. Edna informou a mudança
da sala da revista para uma sala com problemas estruturais. A respeito da verba para a revista, se
informou com a Direção e não existe previsão de verba para este fim, apesar do valor ter sido
mencionado na Congregação. O pedido de Bolsa BIG apresentado pela Profa. Regina não foi
aprovada. O Prof. Marcos vai se informar com o Prof. Fernando Atique e transmitiu a resposta ao
Departamento.

8) Números das matrículas em unidades curriculares - A servidora Daniela Matos falou sobre
o número de alunos nas matérias, ressaltou a importância de se manter as regras sobre as vagas
atribuídas para cada disciplina, falou sobre como é feita a atribuição de salas baseadas neste número.
Informou que está priorizando colocar os alunos de transferência nas disciplinas do primeiro semestre.
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Relembrou que havia um combinado de seis vagas para domínio conexo e seis vagas para alunos
veteranos. A partir da matrícula atual a Câmara decidiu que do montante de vagas que restou seria
dividido entre o próprio curso e domínio conexo. Destacou o problema dos alunos que são autorizados
a cursar a matéria pelo professor sem matrícula, solicitando que a disciplina seja incluída no histórico.
Informou que os alunos podem assistir como ouvintes as disciplinas que não estão matriculados em
respeito aos alunos que respeitaram as regras. Apresentou os números de matriculados e solicitou que
os professores orientem os alunos a respeitar o calendário. A Profa. Maria Angélica informou que a
Uc pode ser cancelada se na matrícula estiver claro que a disciplina pode ser cancelada caso não haja
número mínimo de cinco inscritos. A Profa. Edna destacou a importância dos professores reprovarem
os alunos ausentes por falta por conta da influência deste dado nas solicitações de benefícios.

9) Transferência Interna – A Profa. Edna falou sobre o Edital de transferência interna e externa
com 42 vagas para Pedagogia noturno e 52 vagas para o vespertino. Dessas vagas 14 alunos vieram
fazer a prova.

10)  Semana de Calouros – O curso optou por uma aula magna geral. No dia 26 a coordenação
passará nas salas dos primeiros anos conversando, mas será aula normal. A conversa será retomada na
semana de calouros dias 12 a 16 de março. Foi aprovado realização de rodas de conversa intituladas
Pedagogia e Pesquisa e Pedagogia e Ensino com grupo de professores, que abordará a iniciação
científica e  pesquisa e outra mesa sobre residência pedagógica e PIBID.

11) Datas das PPPs – PPPI: 23/03, 26/04, 23/05 e 22/06 – PPPIII: 23/03, 26/04, 30/05 e 19/06.
Apresentação 27/06.

Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre

Afastamentos para atividades acadêmicas: Márcia Aparecida Jacomini, Alexandre Filordi de
Carvalho, Marian Avila de Lima Dias

Ausências justificadas: Vera Lucia Gomes Jardim, Adriana Regina Braga, Cláudia Panizzolo,
Emerson Izidoro dos Santos, Erica Aparecida Garrutti de Lourenço, Isabel Melero Bello, Lucila Maria
Pesce de Oliveira, Márcia Cristina Romero Lopes e Marian Avila de Lima Dias.

Ausentes: Vanessa Moretti, Cláudia Lemos Vóvio, Célia Maria Benedicto Giglio, Daniel Revah,
Daniela Finco, Jerusa Vilhena, Luiz Carlos Novaes, Umberto de Andrade Pinto, Eduardo Passos Jr.,
Natália Dias Borges, Vitória Louise e Wagner Rodrigues Valente.

Presentes dia 19/02:
Adalberto dos Santos Souza

Célia Regina Serrão

Betania Libanio Dantas de Araujo

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cleber Santos Vieira

Edna Martins
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Fernando Rodrigues de Oliveira

João do Prado Ferraz de Carvalho

Jorge Luiz Barcellos da Silva

Marcos Cezar de Freitas

Maria Angélica Pedra Minhoto

Maria Cecília Sanches

Maria de Fátima Carvalho

Mariangela Graciano

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna

Marina Pereira de Almeida Mello

Regina Cândida Ellero Gualtieri

Renata Marcilio Candido

Rosário Silvana Genta Lugli

Roberta Stangherlim
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ATA
Reunião de Planejamento conjunta do Departamento de Educação e do Colegiado do Curso de

Pedagogia

Nos dias 19 e 22/02/2018, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Departamento de Educação, membros do
Programa de Residência Pedagógica e Coordenação do Curso de Pedagogia reuniu-se para reunião de
planejamento formalizada na seguinte pauta:

Dia 22/02/2018: Continuação da reunião de Planejamento
 
12) Informes do Curso de Pedagogia e da Revista Olhares – A Profa. Edna informou que está
faltando dois membros na composição da Comissão de Curso, e diante do exposto foi aberto espaço
para que os presentes se manifestassem a respeito. As Profas. Célia Serrão e Claudia Barcelos se
candidataram e, em regime de votação, seus nomes foram aprovados por unanimidade. A respeito da
representação discente, os professores informaram que existe uma dificuldade no comparecimento dos
estudantes.

13) Residência Pedagógica – A Profa. Vanessa apresentou os seguintes informes: a respeito das
demandas relativas à proposta do MEC sobre residência, como a demanda de pessoas querendo
conhecer o programa. Falou sobre o evento realizado no MEC na qual foi colocado os princípios e
experiência da residência, destacou a necessidade de produção de material da residência. Perguntou
aos presentes se seria interessante produzir outro material para publicação. Informou que estão com
duas bolsistas de monitoria no momento e que no semestre passado tentaram organizar o diálogo com
o setor de transporte e chegaram a um modelo em que todas as solicitações passam pela monitora
Bruna. As solicitações de transporte e informações devem ser enviadas no e-mail
residenciapedagogia.monitoria@gmail.com. Uma das monitoras construiu um banco de dados que será
alimentado com as informações que nós já tínhamos. Informou que precisam dos dados dos
professores formadores e escola. Também nesta direção informou que foi aprovado a realização do
catálogo de RP que trata-se de uma síntese do quadro para construir um histórico, ratificando a mesma
demanda da necessidade de envio dos dados. O Prof. João do Prado falou sobre o Edital com chamada
para PIBID e Residência Pedagógica a respeito do qual o Departamento precisará se posicionar na
discussão para verificar se aderem ou não. Explicou que a ideia é que as bolsas sejam divididas entre
PIBID e residência, e que os primeiros dois anos os alunos poderiam fazer iniciação a docência e nos
dois anos finais residência pedagógica. A Profa. Vanessa ressaltou que as informações convergem o as
informações do evento em que informaram que não existem recursos para ampliar bolsas e que a
tentativa era democratizar o acesso às bolsas, sendo que o recurso seria aberto a outras instituições, não
apenas instituições públicas. Os professores retomarão a discussão na abertura do edital. A Profa.
Vanessa falou sobre a possibilidade de elaboração de um blog ou site com as informações da
residência, tendo em vista a falta de espaço no servidor da Unifesp. Após discussão, foi levantada a
possibilidade de utilização do moodle e, aprovado pelos presentes, a Profa. Vera irá orientar as
monitoras para utilização. Para material de divulgação vão pensar um folder com princípios gerais para
utilizar na divulgação. Em regime de votação foi aprovado por unanimidade que a Coordenação da RP
tome as iniciativas necessárias para utilização do moodle em curto prazo, com horizontes para a
elaboração de um espaço institucional. Processo de matrícula – A Profa. relatou os problemas
ocorridos na matrícula e após, circulou documento produzido pelas monitoras com informações das
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pré-matrículas e matrículas, especificando situação dos alunos e pré-requisitos. Destacou que o
Departamento deverá decidir o que fazer com estes alunos e definir se irão manter os pré-requisitos.
Após ampla conversa os professores consideraram que o pré-requisito é importante, e que as vagas
que cumprem pré-requisitos serão confirmadas, e os casos de não preenchimento dos pré-requisitos
serão encaminhados para as Coordenações de Residência para uma primeira triagem, com posterior
encaminhamento para a Comissão de Curso. Os alunos nestes casos serão orientados a conversar com
seus coordenadores.

14) Seminários da RP – Após ampla conversa ficou aprovado que o evento ocorrerá em apenas
um dia, 22 de maio. Se chamará Seminários de Residência Pedagógica. Foi aprovada a Comissão de
organização que será composta pela Profa. Vanessa, Coordenadores de área, Profa. Cecília e Profa.
Marieta. Pontos discutidos que serão considerados pela comissão: Será realizado uma fala de
autoridade de um professores da casa falando sobre o Programa de Residência; não será cobrado taxa
de inscrição; o café será realizado mediante doação dos docentes. Explicar para os alunos sobre a
participação no evento para contabilizar as horas destinadas à residência.

15) A Maria Angélica informou que está retomando as atividades Departamento de Educação e o
Prof. Marcos fez um agradecimento aos serviços prestados como Pró-Reitora de Graduação. Os
professores receberão demandas referentes ao congresso e também sobre informações de projetos
realizados.

16) Reunião por áreas e por termos e  desafios para o professor polivalente - A Profa. Edna
esclareceu que a proposta era realizar reunião por área para discutir os conteúdos trabalhados. A
discussão sobre desafios para o professor polivalente foi aprovada e deverá ser realizada na
programação do Departamento.

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

Afastamentos para atividades acadêmicas: Márcia Aparecida Jacomini, Alexandre Filordi de
Carvalho, Marian Avila de Lima Dias

Ausências justificadas: Adriana Regina Braga, Erica Aparecida Garrutti de Lourenço, Isabel Melero
Bello, Lucila Maria Pesce de Oliveira, Fernando Rodrigues de Oliveira, Jorge Luiz Barcellos da Silva,
Maria de Fátima Carvalho  e Marian Avila de Lima Dias.

Ausentes: Rosário Silvana Genta Lugli, Cláudia Lemos Vóvio, Célia Maria Benedicto Giglio, Daniel
Revah, Daniela Finco, Jerusa Vilhena, Luiz Carlos Novaes, Umberto de Andrade Pinto, Eduardo
Passos Jr., Natália Dias Borges, Vitória Louise e Wagner Rodrigues Valente.

Presentes dia 19/02:
Adalberto dos Santos Souza

Célia Regina Serrão

Betania Libanio Dantas de Araujo
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Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cláudia Panizzolo

Cleber Santos Vieira

Edna Martins

Emerson Izidoro dos Santos

João do Prado Ferraz de Carvalho

Márcia Cristina Romero Lopes

Marcos Cezar de Freitas

Maria Angélica Pedra Minhoto

Maria Cecília Sanches

Mariangela Graciano

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna

Marina Pereira de Almeida Mello

Regina Cândida Ellero Gualtieri

Renata Marcilio Candido

Roberta Stangherlim

Vanessa Moretti

Vera Lucia Gomes Jardim
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