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

No dia 26/06/2018, reuniram-se na EFLCH - Campus Guarulhos, os docentes do Departamento de
Educação para deliberar pauta conjunta com a Coordenação do Curso de Pedagogia. Os membros
do Colegiado foram convocados para tomar ciência, debater e deliberar as questões formalizadas e
subscrevem a presente ata. A reunião foi presidida pelo Prof. Marcos Cezar, Chefe do
Departamento de Educação e Profa. Edna Martins, Coordenadora do Curso de Pedagogia.

O Prof. Marcos iniciou a reunião solicitando autorização para tramitar o pedido de redistribuição do
Prof. Alexandre e seguiu para os informes.

Informe:
a) Proplan - Está em andamento o processo do Projeto Pedagógico Institucional da Unifesp.
Um Prof. Convidado da Califórnia está colaborando com a universidade e Prof. Pedro tem
desenvolvido a discussão na Congregação.
b) Câmara de extensão - A Profa. Cecília passou os informes referente ao recebimento da
solicitação do Curso de História da Arte para realização de curso pago, pela Câmara de Extensão, e
sobre a decisão de encaminhar o pleito para a Congregação. Esclareceu que o curso poderia entrar
com recurso quanto a decisão de não aprovação dada na congregação, tendo em vista a legislação
vigente.

Pauta do Departamento:
1 - Indicação de Professores para comissões: a) Comissão da Prograd responsável pelo Enade
e pesquisas de perfil estudantil - Profa. Mariângela b) Comitê editorial PPI Projeto Pedagógico
Institucional da Unifesp - Marina. c) PDI - não houve indicações f) Grupo de trabalho parceria
e captação Unifesp público/privado e público/público - não houve indicações g) Comitê de
Ética e Pesquisa Unifesp - Regina Gualtieri (será consultado a informação sobre este grupo de
trabalho).
2 - Pedido de autorização para início de processo de redistribuição com permuta do Professor
Dr. Alexandre Filordi de Carvalho - O processo de redistribuição com permuta em questão diz
respeito ao entendimento levado a efeito entre o pleiteante e a Professora Drª Ellen Gonzaga de
Lima Souza, com a respectiva anuência do Departamento de Educação da Universidade Federal de
Lavras, onde está lotada. Foram verificadas as bases legais, regimentais e os documentos
apresentados para respaldar o pedido. Apresenta a demanda ao colegiado do Departamento de
Educação o pedido foi votado e aprovado com unanimidade, sem a manifestação do interessado.
Será elaborada uma ata específica para aprovação.
3 - Afastamentos - Profa. Vanessa Moretti - 11 e 14 de junho de 2018 - IV Colóquio Internacional
Ensino Desenvolvimental e 27 a 30 de junho de 2018 - SIPEMAT. Prof. Cleber Vieira - 22 a 26 de
maio de 2018 - I Seminário Fazeres Quilombolas. Profa. Célia Serrão - 27 de maio a 02 de junho de
2018 - banca UFSB e 11 a 14 de junho de 2018 - banca de concurso na Faculdade de Educação -
USP. Prof. Fernando Rodrigues - 03 a 06 de junho de 2018 - PNDL 2018 Literário/ PNDL 2020 -
MEC e UFAL, 13 a 16 de junho 2018 - Colóquio de Estudos Linguí/sticos e Literários - UEM e 28
e 29 de junho de 2018 - Seminário “Língue Portuguesa e Literatura na Escola” - UFBA. Profa.
Márcia Romero - 28 de maio de 2018 - banca UFRS e 10 a 13 de julho de 2018 - Simpósio
“Aquisição da linguagem” UNESP. Profa. Roberta Stangherlim - 12 de junho de 2018 - banca
PUC-SP.
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Pauta Colegiado:
Informes:
a) Diretrizes curriculares - A Profa. Regina informou sobre o pedido da ANPED de envio de
manifestação da revista Olhares a respeito do adiamento da resolução das diretrizes curriculares. A
professora solicitou o parecer do Colegiado e informou que várias instituições já se manifestaram
contra a ampliação do prazo. O Prof. Marcos informou que os professores podem mandar as
manifestações.
b) XIII edição do XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais e 2º Congresso
da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa - CONLAB
- A Profa. Marina informou que o CONLAB será reapresentado na Congregação com nova data
transferida para 17 a 20 de dezembro.
Pauta:
1- Comissão para pensar diagnóstico e propostas de organização da PPP para 2019 - Após
ampla discussão sobre a organização e problemas da PPP, a Comissão ficou formada pelos
professores NDE: Edna, Vanessa, Jorge, Renata e Maria de Fátima, e mais os professores Márcia
Jacomini, Vera, Fernando, Célia e Regina. Será convidado representação dos alunos.
2- Datas de PPP 2 e 4 previstas para o segundo semestre de 2018 - As datas 29/08, 25/09, 31/10,
22/11 e apresentação 28/11 foram aprovadas por unanimidade.
3- TCC - armazenamento e alteração do Kit - A Profa. Edna informou que os TCCs serão
armazenados pela biblioteca e precisarão por este motivo, constar informação de autorização no
trabalho de conclusão. Informou ainda que conversou com alguns professores sobre o Kit
(documentação para a banca de defesa de monografia), e consideraram que consta muitos
documentos desnecessários. Discutido sobre a exclusão das cartas convites, os professores
decidiram manter a documentação como está. A Profa. Edna destacou a questão do não envio das
pesquisas para o Tcc ao Comitê de Ética, sinalizando que este pode ser um problema que o curso
precisará responder.
4- Domínios conexos de filosofia - A Profa. Edna falou sobre a intenção do curso de Filosofia em
alterar a carga horária da Ucs de domínio conexo para 90 horas. Os professores fizeram
considerações sobre o tema e acordaram em amadurecer a discussão a partir da avaliação do
domínio conexo, estudo a ser realizado pelo NDE para analisar os impactos no Curso de Pedagogia,
com base também na avaliação discente. O tema será tratado na reunião da Câmara de Graduação e
será trazido pela Coordenação para continuidade da discussão. A Profa. Márcia Jacomini propôs
realizar também uma discussão sobre o bullying sofrido pelos alunos de pedagogia.
5- Percursos formativos - A Profa. Regina retomou a discussão realizada no colegiado que
identificou a realização de percursos como uma ideia atraente mas que não pode ser aprofundada. A
Profa. Maria Angélica informou que em 2017 foi convidada a falar no Colóquio de Humanidades
sobre os percursos formativos na EFLCH e comentou o percurso formativo e a especialização que o
curso de História propõe. Falou ainda sobre a possibilidade da formação sequencial poder ser aberta
para fora do curso. Ressaltou que o Curso de Pedagogia tem condições de produzir um percurso
formativo e que isso promoveria a valorização do mesmo. Disse que Pedagogia tem uma marca que
é a formação docente e informou que realizou alguns exercícios com caminhos possível, e que a
mudança seria com o compromisso na oferta de eletivas. Falou que esse modelo de cursos
sequenciais é muito conhecido fora do Brasil, em que é ofertado um conjunto de créditos eletivos
que os alunos podem escolher na graduação. O Prof. Fernando falou da sua experiência na Unesp
Marília que existia especialidades que chamava-se aprofundamentos, que correspondia aos
percursos formativos e a UFMG que havia a especialização docente. Considerou que o percurso
formativo desonera a carga horária obrigatória do curso, mantém o que é obrigatório e consegue
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criar percursos com a identidade do corpo docente, abrindo espaço para oferta de uma formação
melhor. Disse que o realocamento da ordem das disciplinas permitiria a formação de percursos sem
grande impacto de inclusão ou exclusão de disciplinas. Informou que definiram na área a oferta de
eletivas regulares conectadas a uma área maior dos estudos da linguagem. A Profa. Regina falou da
dificuldade de discutir a realocação de disciplinas, e a necessidade de um critério para pensar no
que é obrigatório e o que é percurso. A profa. Vera sugeriu que a oferta de eletivas fossem
determinadas por área e ficou responsável por encaminhar o desenho dos percursos para que o
colegiado discutisse. O tema será tratado na Comissão de Curso.
6- Curricularização da extensão - A Profa. Edna informou que vai repetir a mesma experiência do
semestre passado. Os professores que informaram que vão fazer a curricularização já encaminharam
as disciplinas e seguirão como experiência, uma vez que ainda não é obrigatório.
7- Vagas para o PEC-G- programa entre o Governo Brasileiro, países africanos e América
Latina - A Profa. Edna informou que o curso precisa indicar a quantidade de vagas, sendo que a
Unifesp não precisará fornecer bolsa e a vaga não pode ser no noturno. A Profa. Regina falou sobre
a necessidade de se amparar os alunos no que tange às condições de instalação e acesso ao campus.
A Profa. Maria Angélica fez algumas observações a respeito do programa, como a seleção que é
realizada no país de origem e um conjunto de regras para os estudantes conseguirem as bolsas, além
dos desafios como a língua e adoecimento. Destacou, no entanto, importância das vagas sobre as
quais se coloca favorável destacando a necessidade da oferta de apoio aos estudantes. A Profa.
Marina falou da experiência que considerou proveitosa com os alunos que cursaram na UNILAB. O
Profa. Marcos falou da sua experiência com a aluna de mestrado que veio da Bolívia destacando as
dificuldades para recebê-la e falta de informações para conseguir auxiliar a aluna. Colocado em
votação, com um voto contra e uma abstenção, foi aprovada a oferta de 5 vagas. Será formada uma
comissão de professores para recepção dos alunos.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi secretariada por
eu, Simone de Oliveira Souza, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por todos os
presentes.

Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre

Ausências justificadas: Isabel Melero Bello, Lucila Maria Pesce de Oliveira, Márcia Cristina
Romero Lopes,
Ausentes: Adriana Regina Braga, Célia Maria Benedicto Giglio, Cláudia Lemos Vóvio, Claudia
Panizzolo, Cleber Santos Vieira, Daniel Revah, Daniela Finco, Erica Aparecida Garrutti de
Lourenço, Jerusa Vilhena, Marian Ávila de Lima Dias, Rosário Silvana Genta Lugli, Umberto de
Andrade Pinto, Vanessa Moretti e Wagner Rodrigues Valente
Presentes:
Adalberto dos Santos Souza
Alexandre Filordi de Carvalho
Betânia Libanio Dantas de Araújo
Célia Regina Serrão
Claudia Barcelos de Moura Abreu
Edna Martins
Emerson Izidoro dos Santos
Fernando Rodrigues de Oliveira
João do Prado Ferraz de Carvalho
Jorge Luiz Barcellos da Silva
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Luiz Carlos Novaes
Márcia Aparecida Jacomini
Marcos Cezar de Freitas
Maria Angélica Pedra Minhoto
Maria Cecília Sanches
Maria de Fátima Carvalho
Mariângela Graciano
Marieta Gouvêa de Oliveira Penna
Marina Pereira de Almeida Mello
Regina Cândida Ellero Gualtieri
Renata Marcílio Cândido
Roberta Stangherlim
Vera Lucia Gomes Jardim
Simone de Oliveira Souza


