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

de Pedagogia

No dia 19/02/2019, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Departamento de Educação reuniu-se para
deliberar a pauta conjunta com a Coordenação do Curso de Pedagogia. A reunião foi presidida
pelos professores João do Prado e Edna Martins e tratou da seguinte pauta:
Informes:
O Prof. João do Prado iniciou a reunião esclarecendo o problema com a lista de e-mails do
Departamento para envio de pauta e perguntando aos presentes sobre inclusão do ponto de pauta
para avaliação de Pós-doc sem afastamento do Prof. Fernando. Após aprovação, passaram a seguir a
seguinte pauta.
a) Início do semestre letivo (20/02) – O Prof. João desejou um bom semestre a todos e
informou que a calourada não será realizada na primeira semana de aula.
b) Dia aberto 09/04 – O Prof. João informou que não haverá aula no dia aberto e que a
antecipação da data tem uma função estratégica para se pensar a universidade e os perfis. Solicitou
colaboração dos colegas para este dia que será inteiramente dedicado à recepção dos alunos.
c) V Congresso Acadêmico da Graduação e V Colóquio de Humanidades (03/06 a 06/06)
– A avaliação do congresso anterior indicou que a descentralização foi importante e fortalece a
identidade do campus. Serão quatro dias de congresso, sendo que o primeiro dia será centralizado
em São Paulo por conta da comemoração dos 25 anos da universidade, e os demais dias serão
realizados aqui em Guarulhos. As aulas foram suspensas e há uma solicitação de que as outras
atividades desenvolvidas no campus também sejam suspensas. Os casos específicos deverão ser
comunicados.
d) 39° Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia (22/07 a 26/07) – O Prof. Jorge
informou que entrarão em contato com os representantes para obter as informações e repassar para
os professores.
e) Secretaria de Apoio ao Docente (Alteração de jornada de trabalho dos TAEs) – O Prof.
João sobre a Instrução Normativa 02 de 12 de setembro, que trata da jornada do funcionalismo
público, e que teve impacto na forma que estava sendo realizada a organização dos trabalhos no
campus. Diante disso, a questão gerou um grande debate sobre quem poderia ter jornada
flexibilizada, e a Secretaria Interdepartamental deixou de ter a flexibilização. O Prof. informou as
implicações que estão sendo discutidas como substituição de férias e afastamentos que vinham
sendo desenvolvidas de uma forma com o setor flexibilizado, e passam, com a saída do setor da
flexibilização, a não ser mais realizados. A servidora Isabel complementou as informações dizendo
os técnicos do setor em reunião combinaram de continuar cobrindo férias e afastamentos, mas que
cada secretário fica responsável por um único curso, e que apenas os setores de que atendem
diretamente o público externo permanecerão nas 30 horas, de acordo com a interpretação da
Unifesp.
f) Resultado dos editais para professores visitantes - A Profa. Márcia Jacomini recuperou o
processo de seleção de professor visitante, e sobre a existência de uma comissão permanente para
esta seleção, com presidência do Prof. Fernando Atique. Informou que no campus Guarulhos
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houveram nove editais e que contaram com 606 inscrições, 489 candidatos que puderam se
inscrever em mais de um edital. A contratação será realizada paulatinamente. No Departamento de
Educação foram contratados quatro professores. A Direção Acadêmica teve uma vaga.
g) Calourada - A Aluna Vitória convidou os professores para participar das atividades da
calourada que será realizada na terceira semana de março, com programação a ser definida.

Pauta do Departamento:

1 – Realização de Pós-doutorado sem afastamento Prof. Fernando - o Conselho do

Departamento analisou a documentação apresentada e aprovou por unanimidade a solicitação para

realização de Pós-Doutorado, sem afastamento, no período de 01 de março de 2019 a 29 de

fevereiro de 2020, do Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira, junto à Faculdade de Ciências e

Letras da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", campus Araraquara, sob

supervisão da Profa. Dra. Rosa Fátima de Souza Chaloba.

2 - Indicação de novos representantes do Departamento na Câmara de Extensão e na

Comissão de Biblioteca – Foi aprovada a indicação da Profa. Maria de Fátima como titular da

Comissão de Biblioteca, no lugar do Professor João do Prado, e como suplente, ficou aprovado o

Prof. Fernando Rodrigues. Para a Câmara de Extensão ficou aprovado o nome do Prof. Marcos

Cezar como titular, e a Profa. Vera Jardim como suplente, em substituição da Profa. Maria Cecília.

2 – Afastamentos – Foi aprovado que os afastamento nacionais serão encaminhados pelo SEi com

assinatura da Chefia e os afastamentos internacionais serão aprovados em reunião.

Pauta da Coordenação de Curso

Informes:

h) Calendário semestral – A Profa. Edna informou que as aulas iniciam dia 20, e excetuando
o Prof. Luiz Novaes, que não poderá comparecer por motivo de consulta médica, considerou que os
demais professores iniciam nesta data. O edital de reingresso será realizado se houver vagas a serem
preenchidas, mas acredita que as vagas serão todas ocupadas na matrícula.
i) Semana de calouros (11/03 a 15/03) – A Profa. Lucila e Marina falaram sobre os
encaminhamentos da organização da calourada e colocou a proposta que foi aprovada pelo
Colegiado, de realização de roda de conversa com os alunos no lugar da aula inaugural, como
realizado no ano interior. Ficou aprovado uma roda de conversa sobre Pedagogia e docência com a
colaboração do Prof. João e outros professores, para a abordagem de diversos assuntos elencados
como importantes no momento.
j) Matrícula de novos estudantes/transferências – As inscrições de transferências foram
realizadas online, totalizando 50 processos aprovados que entrarão do terceiro semestre para frente.
A Comissão de Curso realizará análise dos aproveitamentos.
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Pauta
1 – Votação das datas de PPP para 2019 – Foi aprovado as datas 26/3, 24/4, 23/5, 14/6 e 25/6 -
Apresentação das linhas de pesquisa PPP 1 e 3.
2 – Discussão de proposta de nova grade/PPC de curso para 2020 – A Profa. Edna distribuiu a
nova grade do Curso de Pedagogia de acordo com o que foi votado no Departamento. Os pontos em
aberto foram discutidos e aprovados em reunião. A PPP será realizada como PPPI e PPPII a cada 15
dias. A Profa. Edna falou a respeito da possibilidade da oferta das Ucs de domínio conexo ofertados
pelo curso de Filosofia Leitura e interpretação de textos e Filosofia Geral como eletivas, deixando
de ser obrigatórias, e que é possível fazer uma divisão das turmas grandes de acordo com a consulta
ao Apoio Pedagógico. A Profa. Vanessa sugeriu que a questão das aulas na pós-graduação sejam
pautadas nas próximas reuniões. O Prof. Daniel falou da importância de se pensar em um currículo
conjunto. A Profa. Marian esclareceu sobre a sua disciplina que havia informado que era favorável
a mudança no currículo desde que a grade fosse pensada por percursos formativos, ampliando a
oferta de eletivas e diminuído as obrigatórias, dentro deste espírito não se oporia que a eliminar
Psicanálise como obrigatória. Apresentou a proposta de Psicanálise, Psicologia I e II, as três juntas,
o aluno poderia cumprir obrigatoriamente duas e ressaltou a importância do currículo. A Profa.
Edna esclareceu que as áreas têm se reunido para se discutir a grade e que as mudanças seguem essa
posição. Após ampla discussão, foram sugeridas algumas propostas, foi levantado a necessidade de
se discutir os percursos, de chamar os alunos para conversar, e a reunião foi interrompida para o
intervalo de almoço. As atividades foram retomadas após intervalo, iniciando-se com a pauta de
residência e retomado o ponto anterior para formar a Comissão para organização da grade
curricular: Vitória, Renata, Vera, Isabel, Regina e NDE. Uma proposta mais organizada será
encaminhada na próxima reunião.
3 – Residência Pedagógica – A Profa. Vanessa como Coordenadora da Residência apresentou as
questões a serem discutidas entre as modalidades: a) Posturas éticas dos alunos na escola -
posturas que têm interferido no relacionamento com as escolas, como vestimenta dos alunos
residentes, questão das filmagens dos alunos feitas com celulares durante as atividades, posturas
inadequadas, enfrentamento com professor formador, relacionamento de confiança do professor
coordenador de modalidade e escolha dos temas dos Paps que não estão na grade do professor.
Informou a sugestão da gestão em ampliar a coordenação por dois anos. Alguns professores se
manifestaram dizendo que já fazem leituras das regras no início da residência e a Profa. Vanessa
sugeriu que seja feito no primeiro dia de residência para que os alunos que tenham algum problema
por conta do trabalho possam participar. A aluna Vitória disse que apoia a leitura das regras mas
acha que é importante fazer a discussão dos alunos.
A Profa. Vanessa disse que a proposta era a reunião por modalidade para discussão do tempo de
coordenação, da lista de coordenação de algumas modalidades já tem, e possibilidade de termos
coordenação de modalidade e ter um preceptor com relação mais próxima com a escola e este
preceptor fossem o link entre a escola e a coordenação da modalidade. Outro ponto seria retomar os
instrumentos de avaliação e quais pesos por instrumento, e retomar os protocolos por modalidade.
A Profa. Betânia levantou a questão de quando a gestão da escola não cumpriu o protocolo e relatou
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o problema que enfrentou com a participação dos alunos na reunião de avaliação escolar e
impedimentos na realização de avaliação. Foi levantado a necessidade de ativação do Comitê de
Ética mesmo com a dificuldade de vínculo com a gestão escolar. Os professores retomaram os
termos do Acordo de Cooperação. A respeito dos instrumentos de avaliação, foi apresentado a
proposta da modalidade de Educação Infantil que estabeleceu a primeira e segunda versão do PAP,
PAP comentado e caderno de campo, flexibilizado mediante necessidade de trabalho ou saúde do
estudante, considerando o período de imersão com cobertura do seguro da unifesp. A reposição será
realizada dentro do período, considerando os combinados com a escola, e flexibilização da entrega
do relatório final, substituído pelos registros do caderno de campo com recuperação dos relatos e o
peso será igual de 0 a 10. Os professores discutiram a partir da proposta apresentada e as
modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental chegaram a um consenso. A Profa. Lucila
informou que a modalidade de RP EJA entrou em consenso de que são dois elementos de
avaliação, sendo o primeiro o projeto de AP e AP comentada, com pesos ou sem relatório final. A
Profa. Vanessa disse que vai conversar com as Coordenações para acertar os pontos que precisam
ser aprofundados. A partir de 2020 passará a ser obrigatório a organização dos seminários.
4 – Discussão sobre avaliação de disciplinas por área – A Comissão de avaliação que pensa a
avaliação nos cursos precisa saber se os alunos do curso avaliam os docentes. A Profa. Edna vai
repassar aos docentes a demanda para que respondam por e-mail.

Nada a mais a tratar a reunião foi secretariada por Isabel Conceição e redigida por Simone de
Oliveira Souza, e será assinada pelos presentes após aprovação.

Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre

Ausências justificadas: Claudia Panizzolo

Ausentes: Alexandre Filordi de Carvalho, Célia Maria Benedicto Giglio, Daniela Finco, Luiz
Carlos Novaes e Maria de Fátima Carvalho.

Presentes:

Adalberto dos Santos Souza

Adriana Regina Braga

Betania Libanio Dantas de Araujo

Célia Regina Serrão

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cláudia Lemos Vóvio

Cleber Santos Vieira

Daniel Revah

Edna Martins

Emerson Izidoro dos Santos
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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

Márcia Aparecida Jacomini

Márcia Cristina Romero Lopes

Marcos Cezar de Freitas

Maria Angélica Pedra Minhoto

Maria Cecília Sanches

Marian Avila de Lima Dias

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

Umberto de Andrade Pinto

Vanessa Moretti

Vera Lucia Gomes Jardim

Wagner Rodrigues Valente

Maria Vitória

Simone de Oliveira Souza


