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ATA
Reunião Extraordinária do Departamento de Educação e Residência Pedagógica do Curso de

Pedagogia

No dia 28/08/2018, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Conselho do Departamento de Educação
reuniu-se para deliberar pauta conjunta com os membros do Colegiado do Curso de Pedagogia. Os
membros foram convocados para tomar ciência, debater e deliberar as questões formalizadas na
seguinte pauta:
A reunião foi presidida pelo Prof. Marcos Cezar, Chefe do Departamento de Educação e Profa.
Edna Martins, Coordenadora do Curso de Pedagogia.

Informes:
a) A aluna Vitória informou que tentaram realizar a eleição discente mas não conseguiram por
diversas questões e que realizarão na presente data uma assembleia que tratará das eleições entre
outras pautas. Acredita que em setembro irão estabelecer a representação discente e a coordenação
CAPED. Informou ainda que a Semana de Educação será realizada em outubro. A Profa. Márcia
Jacomini sugeriu o tema ligado a Paulo Freire e disse que tinha previsão de realizar uma palestra
com participação das escolas públicas. O Prof. Cleber sugeriu um grupo de estudos sobre Paulo
Freire.

Pauta Departamento:
1 - Expediente administrativo - Os afastamentos nacionais dos Professores Luiz Novaes, Cleber
Vieira, Edna Martins e Lucila Pesce, e os afastamentos internacionais dos professores Daniel
Revah, Marian Dias e Márcia Romero foram provados.
2 - Encerramento e elaboração da ata de conclusão das avaliações de estágio probatório -
Submetido aos presentes as atas de avaliação de estágio probatório parcial das Professoras Célia
Regina Batista Serrão e Marina Pereira de Almeida Mello e ata de avaliação de estágio probatório
final do Professor Fernando Rodrigues de Oliveira foram aprovadas por unanimidade.
3 - Regularização patrimonial - O Prof. Marcos solicito especial atenção aos encaminhamentos
relativos ao inventário patrimonial do Departamento de Educação. Pediu que os professores
respondam a lista com os bens obtidos em projetos de pesquisa ou em participação em editais de
agências de fomento, cuja guarda se encontre sob sua responsabilidade.
4 - Regulamentação de espaços físicos - Será encaminhado um e-mail com instruções para
realização de descrições dos espaços físicos do campus.
5 - Composição de Comissão Eleitoral para definição da Chefia de Departamento no triênio
2019-2021 - A Comissão eleitoral ficou composta pelos professores Maria Angélica, João do Prado
e Adriana Braga.

Pauta Colegiado
Informes:

a) Conselho de Graduação e Curricularização e extensão: A Profa, Edna passou os
informes do conselho e informou que o campus Guarulhos tem mais extensão no currículo.
b) Vestibular e pré-matrículas online - Existe um novo sistema de matrícula.
c) Feira do guia do estudante - Nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto acontecerá mais uma
edição da Feira do Estudante Guarulhos, no Teatro Adamastor Centro, no bairro Macedo, e pela
primeira vez contará com a participação da EFLCH.
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d) Residência pedagógica - A Profa. Vanessa falou sobre o processo de matrícula e informou
que tiveram algumas dificuldades com o transporte que precisa ser enviado com três dias úteis por
conta dos horários dos setores.
e) PIBID - O Prof. Emerson falou sobre o novo edital PIBID e que os cursos Pedagogia,
História e Ciências Sociais foram aprovados. Ressaltou as mudanças na estrutura do PIBID que
passa a não ter mais verba de custeio, ter 24 bolsas de graduação para cada Coordenador de área e
três professores supervisores.

Pauta:
Composição da Revista Olhares com novos integrantes para a - Professores integrantes da
Revista: Edna, Fernando, Regina, Lucila, Renata, Maria de Fátima, Érica, Marian, Marina e Claudia
Barcelos.
Resultado da primeira reunião sobre organização das PPPs - A Profa. Lucila Pesce falou sobre
os aspectos positivos da PPP como a mobilização de saberes quando os alunos vão para campo, e
aspectos negativos como o pouco tempo para realização. Informou que este caráter se consolida na
recuperação dos dados da avaliação dos alunos. A Profa. Regina ressaltou que os alunos mais
velhos tinham mais críticas. Foi apresentado como proposta a inserção das PPPs I e II dentro da
grade de aulas, com no mínimo 8 encontros para que os temas pudessem ser aprofundados, sendo
que os professores distribuíram esses encontros. Apontou que o problema seria inserir na grade. A
aluna Vitória falou que isso implicaria na perda do dia livre que considera importante para a
organização do aluno, e, ressaltou a importância de ampliar a discussão da reforma do currículo
para os discentes. A Profa. Márcia Jacomini esclareceu que trata-se de uma primeira proposta que
será também discutida com os alunos. O Prof. João também destacou a importância de se ampliar a
discussão para os alunos.

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
Ausências justificadas: Betania Libanio Dantas de Araújo, Célia Maria Benedicto Giglio, Daniela
Finco, Erica Aparecida Garrutti de Lourenço, Jorge Luiz Barcellos da Silva, Luiz Carlos Novaes,
Marieta Gouvêa de Oliveira Penna,

Ausentes: Alexandre Filordi de Carvalho, Claudia Panizzolo, Jerusa Vilhena, Maria de Fátima
Carvalho, Marian Ávila de Lima Dias, Mariângela Graciano, Rosário Silvana Genta Lugli, Umberto
de Andrade Pinto e Wagner Rodrigues Valente.

Presentes:

Adalberto dos Santos Souza

Adriana Regina Braga

Célia Regina Serrão

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cláudia Lemos Vóvio
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Cleber Santos Vieira

Daniel Revah

Edna Martins

Emerson Izidoro dos Santos

Fernando Rodrigues de Oliveira

Isabel Melero Bello

João do Prado Ferraz de Carvalho

Lucila Maria Pesce de Oliveira

Márcia Aparecida Jacomini

Márcia Cristina Romero Lopes

Marcos Cezar de Freitas

Maria Angélica Pedra Minhoto

Maria Cecília Sanches

Marina Pereira de Almeida Mello

Regina Cândida Ellero Gualtieri

Renata Marcílio Cândido

Roberta Stangherlim

Vanessa Moretti

Vera Lucia Gomes Jardim

Simone de Oliveira Souza


