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ATA
Reunião do Colegiado  do Curso de Pedagogia

No dia 07/05/2019, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Departamento de Educação reuniu-se para
deliberar a pauta conjunta com os membros do Programa de Residência Pedagógica. Os membros
do Colegiado foram convocados para tomar ciência, debater e deliberar as questões formalizadas na
seguinte pauta:
O Prof. João iniciou a reunião informando sobre o ponto de pauta 3 - Dia Nacional de luta pela
Educação – ressaltou a importância da participação e passou os informes do encontro. Foi aprovado
ponto de encontro e elaboração de nota do Departamento.

Informes
a) Final de mandato de Coordenação – A Comissão eleitoral ficou formada pelas professoras
Maria Angélica, Célia Serrão e Marian. Os demais professores serão consultados e a Chefia
encaminhará a formação final da comissão por e-mail para aprovação.
b) Revista Olhares – O nome da revista será alterado para “olhares”, será trocado o @ pelo a
para resolver o problema do algoritmo.
c) PPC – discussão na Câmara/Congregação - O PPC foi levado para discussão na Câmara
pois a câmara precisaria responder o que seria colocado no lugar do domínio conexo. O domínio
conexo de filosofia sairá mas será mantido até que todos alunos consigam fazer. O curso de filosofia
poderá convidar colegas para dar a Uc em conjunto. Levaremos a grade de transição para o CEPAP
e depois passará pela câmara, congregação, CEPAP- Coord. de projetos e acompanhamento
pedagógico e depois Conselho de graduação.
d) Encaminhamentos da Câmara sobre passe escolar – a recomendação é que seja usado o
bom senso em relação às faltas dos estudantes. O assunto foi levado para congregação e será
realizado um estudo para o próximo semestre
e) Alunos de Reingresso – O curso de Pedagogia recebeu dois alunos. A Profa. Maria
Angélica sugeriu investigar para verificar se existe algum problema no caso da aluna que já tem um
registro de Pedagoga.
f) Congresso Unifesp – A Érica informou que a mesa de atuação docente será mediada pelo
Prof. Jorge e Profa. Izilda,  e todos precisam fazer inscrição no Congresso, sendo que os professores
que não estiverem presentes na apresentação de seus alunos não receberão bolsas PIBIC.
g) Bens patrimoniais - Até o presente momento não localizamos o
item Filmadora SONY Modelo HDR-CX440 - patrimônio 169784. Esta é a única pendência do
inventário, por este motivo, foi solicitado a colaboração de todos para tentar localizar.
h) Parceria Unifesp e Belas Artes – A Profa. Célia falou sobre a parceria e a realização da
segunda atividade. Falou sobre que o objetivo é que a brinquedoteca seja um espaço público
utilizado pela comunidade além do ensino e extensão. Falou das atividades com as crianças do
Edifício Esplanada, e que fizeram convite para comparecimento dos pais, que ficaram encantados,
conheceram o espaço, e foi manifestado o desejo de desenvolvimento de atividades com crianças
maiores para que eles tenham o interesse de vir para a universidade. Além disso, foram projetados
móveis que se encontram na brinquedoteca.

Pontos de Pauta
 
1- Nova grade (2019.1) - Discussão da grade de orientação de atribuição de aulas – A
grade do próximo semestre será composta por 5 eletivas de quinta. O quadro está no último
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semestre dos três anos aprovados e, após, o combinado é que seja rediscutido. A Profa. Edna propôs
que as áreas pensassem no quadro de atribuições de aulas para verificar os problemas. O Prof.
Fernando propôs criar uma comissão para elaborar o estudo.
2-    Número de vagas em nossos cursos de graduação que vamos  disponibilizar em 2020 para
o Programa PEC-G – Permanecerá a oferta de cinco vagas.
3-    Dia Nacional de luta pela Educação – Tratado no início da reunião.

 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: Adalberto dos Santos Souza, Célia Maria Benedicto Giglio, Claudia
Panizzolo, Cleber Santos Vieira, Daniela Finco, Luiz Carlos Novaes, Márcia Aparecida Jacomini,
Marina Pereira de Almeida Mello, Regina Cândida Ellero Gualtieri, Renata Marcilio Candido,
Umberto de Andrade Pinto e Wagner Rodrigues Valente.

Ausentes: Adriana Regina Braga, Alexandre Filordi de Carvalho, Emerson Izidoro dos Santos,
Jerusa Vilhena, Marcos Cezar de Freitas, Mariângela Graciano e Vanessa Moretti.

Presentes:

Betânia Libânio Dantas de Araújo

Célia Regina Serrão

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cláudia Lemos Vóvio

Daniel Revah

Edna Martins

Erica Aparecida Garrutti de Lourenço

Fernando Rodrigues de Oliveira

Isabel Melero Bello

João do Prado Ferraz de Carvalho

Jorge Luiz Barcellos da Silva

Lucila Maria Pesce de Oliveira

Márcia Cristina Romero Lopes

Maria Angélica Pedra Minhoto
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Maria Cecília Sanches

Maria de Fátima Carvalho

Marian Ávila de Lima Dias

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna

Rosário Silvana Genta Lugli

Roberta Stangherlim

Vera Lucia Gomes Jardim

Simone de Oliveira Souza


