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ATA
Reunião Extraordinária do Departamento de Educação e reunião Ordinária do Colegiado do

Curso de Pedagogia

No dia 02/04/2019, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Departamento de Educação reuniu-se para
deliberar a pauta conjunta com os membros do Conselho de Departamento e membros do Colegiado
para tomar ciência, debater e deliberar as questões formalizadas na pauta que segue.

A reunião foi coordenada pelo Prof. Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do
Departamento,  que iniciou com seguintes informes:
a) Espaços no campus da EFLCH: usos e procedimentos - O Prof. João informou que a
CEFIAI está discutindo os regimentos dos espaços e têm surgido dúvidas a respeito dos espaços
departamentais e interdepartamentais. Relembrou que o Labart é um laboratório do Departamento
de Educação e que os espaços departamentais também terão regimento. A Profa. Célia informou
que também recebeu solicitação de informações para a Brinquedoteca. O Prof. João destacou a
importância do regimento para regulamentar o uso dos espaços. Informou ainda que a sala rotativa
01 está sendo utilizada pela escola Maria Roldão à pedido da Direção Acadêmica e que os
professores que precisarem da sala podem solicitar outros espaços.
b) Dia aberto - Será realizado terça-feira dia 9, concentrado no período da manhã e da noite.
c) Presidência da Câmara de Graduação - A Profa. Lucila informou que chegou novamente
a vez de Pedagogia contribuir com a participação na coordenação da Câmara de Graduação. Será
encaminhado um e-mail para consulta dos interessados.
Pauta: 
1 – Solicitação de abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação de professora
(or) substituta (o) da Prof.ª Magali Aparecida Silvestre - O contrato da Profa. Roberta
Stangherlim vencerá em outubro e não tem possibilidade de renovação. Diante do exposto, e
colocado em regime de votação, foi aprovado por unanimidade a abertura de novo processo
seletivo.
2- Autorização para cursar Pós-Doutorado sem afastamento da Profa. ISABEL MELERO
BELLO - Submetido aos presentes, a solicitação para cursar sem afastamento o pós-doutorado no
período de 14/03 a 31/08/19, junto ao Instituto de Biociências/ Departamento de Educação da
Universidade Estadual Paulista UNESP, foi aprovada por unanimidade.
3 - Relato e encaminhamento sobre o Convênio INES/UNIFESP - (ANEXO I) - A Prof. Erica
falou sobre o relato encaminhado por e-mail (Anexo), e destacou a questão do curso ser habilitado
apenas em Pedagogia e não em Pedagogia bilíngue, conforme fora apresentado aos alunos.
Informou que as atividades do polo foram paralisadas para prestação de esclarecimentos pelo INES
e posicionamento da Unifesp quanto a renovação do convênio, sendo que o INES solicitou que a
Unifesp permanecesse até o final do ano para estabelecer nova parceria. Submetido a apreciação de
todos foi aprovado a não renovação do convênio. Foi aprovado também que a Unifesp mantenha o
convênio até 2019. A decisão será encaminhada para a congregação.
4 - Afastamentos Nacionais - Profa. Claudia Barcelos de Moura Abreu - no período de 24 a 26 de
março de 2019 para compor a Banca na UNIOESTE. Profa. Márcia Aparecida Jacomini - entre os
dias 15 e 18 de abril de 2019 para participar do XXIX Simpósio Brasileiro de Política e
Administração da Educação, a realizar-se na Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba.
Profa. Lucila Maria Pesce de Oliveira - no período de 28 e 29 de março de 2019, para participar de
banca de defesa de mestrado no PPGE da UNEB em Salvador - BA. Profa. Isabel Melero Bello - no
dia 02 de abril de 2019 para compor Comissão Julgadora da Tese na USP e no período de 16 a 18
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de abril para apresentar comunicação na UFPR. Profa. Marieta Gouvêa de Oliveira Penna - no dia
02 de abril de 2019 para compor Comissão Julgadora na USP. Profa. Dra. Célia Maria Benedicto
Giglio - nos períodos de 2 a 5 c 7 a 11 de abril de 2019 para compor Comissão julgadora de
Concurso Público no Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da linear em São Carlos -SP.

Coordenação de Curso
 
Informes: 
1-Matrículas - A Profa. Edna informou que a matrícula foi bem sucedida, restaram apenas duas
vagas que ficarão para o reingresso. Falou sobre o problema que os alunos estão tendo com a
solicitação do passe livre e bilhete de estudante.
2-Revista Olhares - A revista Olhares migrou de IS2 para JS3. Foi criado um portal de periódicos
da Unifesp.
3 - NAI - Foi solicitado atenção aos professores para atendimento de uma aluna que possui baixa
visão e orientado que as projeções sejam ampliadas para 200% com fundo azul e letra amarela, que
a letra na lousa seja colocada em tamanho maior e em cor preta, além de fazer a leitura do material
apresentado. Para atendimento do aluno com deficiência auditiva matriculado no terceiro termo foi
orientado que se fale perto do powerpoint, que a fala seja retomada, e ser passar filme, verificar se
está perceptível para o aluno.

Pauta:
1-Domínio conexo e novo PPC - Foi aprovado na congregação a retirada dos dois domínios
conexos. O curso de filosofia precisará manter as Ucs até que os alunos tenham conseguido fazer.
Os cursos precisarão fazer uma grade de transição. Foi relembrada a sugestão de dividir o primeiro
termo e a questão dos percursos formativos.
2-Residência Pedagógica - Ficou agendado uma reunião para Residência no dia 23/04.

Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre

Ausências justificadas: Célia Maria Benedicto Giglio, Claudia Barcelos de Moura Abreu, Claudia
Panizzolo, Daniela Finco, Maria de Fátima Carvalho, Marian Ávila de Lima Dias, Mariângela
Graciano, Marieta Gouvêa de Oliveira Penna  e Renata Marcílio Cândido.

Ausentes: Adriana Regina Braga, Alexandre Filordi de Carvalho, Daniel Revah, Maria Angélica
Pedra Minhoto, Rosário Silvana Genta Lugli, Roberta Stangherlim, Vera Lucia Gomes Jardim e
Wagner Rodrigues Valente.

Presentes:

Adalberto dos Santos Souza

Betania Libanio Dantas de Araújo

Célia Regina Serrão

Cláudia Lemos Vóvio

Cleber Santos Vieira

Edna Martins
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Emerson Izidoro dos Santos

Erica Aparecida Garrutti de Lourenço

Fernando Rodrigues de Oliveira

Isabel Melero Bello

Jerusa Vilhena

João do Prado Ferraz de Carvalho

Jorge Luiz Barcellos da Silva

Lucila Maria Pesce de Oliveira

Luiz Carlos Novaes

Márcia Aparecida Jacomini

Márcia Cristina Romero Lopes

Marcos Cezar de Freitas

Maria Cecília Sanches

Marina Pereira de Almeida Mello

Regina Cândida Ellero Gualtieri

Umberto de Andrade Pinto

Vanessa Moretti

Andressa Nunes Vasconcellos

John Halles Gomes da Silva

Fabrício Henrique do Carmo

Simone de Oliveira Souza


