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

Pedagogia

No dia 23/04/2019, 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:

A reunião foi coordenada pelo Prof. Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do
Departamento,  que iniciou com seguintes informes:
a) Atividades esporádicas dos docentes em regime de DE – O Prof. João falou sobre a Lei
12.772 que trata da estruturação do plano de carreira, esclareceu que no caso da Unifesp a CPPD
que faz o controle e que atualmente está em pauta a discussão de duas propostas, uma que as
solicitações continuariam centralizas na CPPD e a outra proposta fica sob responsabilidade da
Chefia do Departamento. Informou que o conselho deve aprovar o documento na próxima reunião e
os procedimentos para participação em atividades com pró-labore serão modificados, já existem
duas minutas que serão votadas que se opõe em quem faria o controle.
b) Representação CAEP – O Prof. Marcos Cezar e a Profa. Vera Jardim passaram a
representar o Departamento na Cae A comissão está sob a nova coordenação da Profa. Rosangela
Dantas.
c) Curricularização – A curricularização está em pauta na Câmara, assim como a presença de
crianças no campus que será tratada nas atividades de extensão também. Sobre as crianças, a
direção tomou uma série de providências que foram transmitidas através de informes, sendo que
hoje uma nova etapa desta questão passa a ser dada a partir de uma reunião geral de adesão do
projeto Pimentas de ouro.
d) Colóquio de Humanidades – A organização do Colóquio fez uma solicitação ao
Departamento para colaboração na organização do Congresso Acadêmico que se realizará nos dias
3 a 6 junho, conforme e-mail encaminhado aos docentes. A Profa. Erica, membro da Comissão de
organização do Congresso, ressaltou a importância da participação dos docentes, e disse que as
inscrições de trabalho serão realizadas pela intranet, e inscrições no SIEX, sendo que todos os
professores deverão fazer.
Pauta: 
1 - Solicitação de pedido de afastamento para estudos de Simone de Oliveira Souza (TAE -
Secretária do Departamento de Educação) – Submetido a apreciação de todos, foi aprovado o
afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país, no Programa de
Pós-Graduação em História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – EFLCH,
no período de 01 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019, nos termos do Regulamento de
afastamento dos servidores técnico–administrativos em educação / Unifesp para capacitação e
qualificação, instituído pelo conselho da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, conforme legislação
vigente: Decreto 5.824/06, 5.825/06, 5.707/06, Lei 8.112/90, Lei 11.091/05.
2 – Indicação/homologação do nome do representante do Departamento para a Presidência da
Câmara de Graduação da EFLCH – Em regime de votação, foi aprovado por unanimidade o da
Professora Vera Jardim como representante.
3 - Regimento da Comissão de Biblioteca e homologação dos representantes do Departamento
nessa Comissão - Em regime de votação, foi aprovado por unanimidade os nomes da Profa. Maria
de Fátima como representante e Prof. Fernando como suplente.
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Coordenação de Curso/Residência Pedagógica
 
Pauta:

1. Comitê de Ética do Programa de Residência Pedagógica do curso de Pedagogia e
Regimento do Programa de Residência Pedagógica do curso de Pedagogia – A proposta de redação
seguirá nos termos acordados na reunião de outubro de 2018, e o segundo ponto a ser apreciado são
os instrumentos de avaliação – Foi apresentado proposta de redação feita de acordo com o que foi
decidido na reunião de outubro de 2018, e foi discutido instrumentos de avaliação, conforme segue.
Foi apontado que existe muita diferença entre o material que os alunos recebem e a execução. A
Profa. Vanessa apresentou a minuta com as indicações de alterações, foi aberto ponto a ponto
sugestão de alterações. Ficou aprovado manter na ata art. 27 parágrafo 1 - situação excepcional de
aluno que trabalhe na área de educação, e, em regime de votação foi aprovado a retirada do
regimento. As alterações serão encaminhadas para conhecimento. Foi apresentado o documento
“instrumento e critérios de avaliação nas modalidades de RP” e, observado algumas alterações, será
encaminhado o texto final para as coordenações. Colocado em votação se mantém o nome PAP
comentado ou relatório final o título do terceiro instrumento, chegaram ao seguinte resultado: 6
votos favoráveis a chamar de relatório final, 8 abstenções e 7 votos favoráveis a chamar de PAP
comentado. Ficando aprovado o nome do terceiro instrumento: PAP comentado. A respeito da
Comissão de Ética, a Profa. Vanessa apresentou um breve histórico sobre o conselho consultivo. A
Profa. Célia Giglio explicou que o comitê tinha a função de discutir com as escolas os aspectos de
ética que são presenciados pelos residentes. Disse que a relação com os gestores da escola vai sendo
construída ao longo do tempo, e esse arranjo que traz representantes das escolas é necessário, pois
através deles captamos as formações que eles precisam, é preciso trazer as escolas como aliadas, é
importante para transformar os problemas em oportunidades. A Profa. Claudia Vóvio falou sobre a
dificuldade de criar uma forma para que o conselho entre em operação. A Profa. Márcia Jacomini
sugeriu que a comissão seja formada pelas coordenações da RP e coordenadores de modalidade. E
fazer a gestão da RP conjuntamente com as escolas era complicado porque eles não tinham
disponibilidade.
2. Conselho Consultivo do PRP – Foi formado um GT para pensar de forma articulada o
Conselho consultivo e comissão de ética: Professores Claudia Vóvio, Márcia Jacomini ou Marieta,
Cleber,  Adriana. O tema será  pautado na reunião de 28 de maio.
3. Informe – O Prof. Daniel Revah informou que a assembleia docente e só tinha 13
professores, foi sugerido durante a assembleia que se falasse nos Departamentos sobre impedimento
do desconto do sindicato.

4. Afastamentos Nacionais: Profa. Dra. Célia Regina Serrão - no período de 16 a 18 de abril
de 2019, para participar do VIII CONGRESSO PAULISTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E IV
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA
DE LIBERDADE!, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo -SP. Prof.
Dr. Marina Pereira de Almeida Mello - no período de 13 a 14 de maio de 2019,  em razão de
convite para proferir palestra junto à UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), no
evento Diálogos Interseccionais,  promovido pelo NEABI (Núcleo Estudos Afro Brasileiros e
Indígenas), conforme carta-convite e programação anexos. Profa. Dra. Roberta Stangherlim - no
período de 16 a 18 de abril de 2019, para participar do VIII Congresso Paulista de Educação
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Infantil e IV Simpósio Internacional de Educação Infantil: Educação como Prática de Liberdade!,
na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo -SP.
5. Afastamentos Internacionais: Profa. Dra. Daniela Finco - no período de 03 de julho a 06
de julho de 2019, para participar da The 9th International Conference on Critical Education (ICCE
2019) que será realizada de 3 a 6 de julho de 2019 na Universidade de Nápoles Federico II.

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 Araujo, Claudia Panizzolo, Daniela Finco,
Regina Cândida Ellero Gualtieri, Renata Marcilio Candido, Rosário Silvana Genta Lugli, Vera
Lucia Gomes Jardim

Ausentes: Edna Martins, Jerusa Vilhena, Luiz Carlos Novaes, Maria Cecília Sanches e Wagner
Rodrigues Valente.

Adalberto dos Santos Souza

Adriana Regina Braga

Alexandre Filordi de Carvalho

Célia Maria Benedicto Giglio

Célia Regina Serrão

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cláudia Lemos Vóvio

Cleber Santos Vieira

Daniel Revah

Emerson Izidoro dos Santos

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

Magali Aparecida Silvestre

Márcia Aparecida Jacomini

Márcia Cristina Romero Lopes
Marcos Cezar de Freitas

Maria Angélica Pedra Minhoto

Maria de Fátima Carvalho
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Marian Ávila de Lima Dias

Mariângela Graciano

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna

Marina Pereira de Almeida Mello

Roberta Stangherlim

Umberto de Andrade Pinto  

Vanessa Moretti

John Halles Gomes da Silva (discente)

Simone de Oliveira Souza (Secretária)
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