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

Pedagogia

No dia 25/06/2019, na EFLCH - Campus Guarulhos, o Conselho do Departamento de Educação
reuniu-se para deliberar a pauta conjunta com os membros do Colegiado do Curso de Pedagogia. Os
membros do Colegiado foram convocados para tomar ciência, debater e deliberar as questões
formalizadas na seguinte pauta:

A Profa. Edna iniciou a reunião com os seguintes informes:

a) Pasta verde - Solicitou atenção aos prazos para colocar notas na pasta verde enviado por e-mail
e pediu para os professores homologarem as disciplinas para o próximo semestre.

b) Informe discente - A aluna Vitória relatou o caso da mãe que foi expulsa da sala de aula por
estar com filho na aula de filosofia geral, e falou sobre previsão de data para a semana de
Educação no próximo semestre e audiência pública a ser realizada com a Direção Acadêmica no
dia 26/06. A Profa. Edna solicitou que seja solicitado como ponto de pauta para a próxima
reunião e por enquanto o Departamento irá refletir a respeito.

c) Indicação de datas para realização dos encontros de PPP - 26/08, 24/09, 30/10, 29/11, 02/12
– não houve objeções.

Informes do Departamento:

a) Comissões - A Profa. Marieta falou sobre a reunião de avaliação do congresso, disse que cada
subcomissão vai preparar um relatório dos trabalhos, fizeram uma avaliação online sobre
questões que apareceram para aprimorar questões para o próximo Congresso. Destacou a baixa
adesão dos alunos, apesar da suspensão das aulas, e ressaltou que irão pensar em estratégias para
mobilizar os alunos. Destacou também a questão do calendário por ser no final do semestre.
Pensaram como lidar com a questão dos professores nas mesas para tirar a figura do avaliador e
trocar por debatedor. Mesas esvaziadas. Tiverem problemas também com a participação dos
professores. Avaliação positiva.

b) Residência Pedagógica - A Profa. Edna esclareceu sobre o mal entendido do Instituto Canoas.
informou que a Profa. Magali propôs vídeo sobre a residência, mostrou um roteiro e alguns
professores poderão ser chamados para falar.

Pauta

1 - Consulta para Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Pedagogia - Foi lida a ata da
Comissão que apurou o resultado final: a chapa única, composta pela Prof. Dr. Fernando Rodrigues
de Oliveira (para o cargo de Coordenação) e Prof.ª Dr.ª Adriana Regina Braga (para o cargo de
Vice-Coordenação) foi eleita com 38 votos válidos. O resultado foi homologado. Foi aprovado
também que a Profa. Renata irá assumir a Coordenação da Residência Pedagógica.
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2 - Jornada de trabalho – A Profa. Marian compareceu na assembleia da Adunifesp e relatou que
a Profa. Aranovich apresentou informações sobre a jornada docente, falou sobre a avaliação que a
Reitora faz sobre a avaliação e informou que a Reitoria vai formar um GT e é de interesse da
Reitoria que o maior número de professores participem desse grupo para propor normativa. A ideia
inicial da Reitoria é que seja aproveitado o documento já existente de avaliação de estágio
probatório. Não é intenção da Reitoria instalar registro de ponto. É importante um registro das
atividades , e não se trata de avaliação. A chefe de gabinete informou que consultas da procuradoria
à unifesp não são infrequentes, e que de janeiro para cá essa procuradora tem detalhados estas
perguntas, do tipo quantos professores, o que eles fazem, esse é um tipo de pressão que a Unifesp
vem crescendo, outras ouvidoria e polícia federal. No momento tem 50 processos. Ressaltou que
pensar que é diferente avaliar de registrar, o que quer que venha a construir que seja um registro e
não uma forma de avaliação. A Profa. Edna disse que todas as federais têm um formulário que
registram as atividades. A Profa. Márcia Jacomini disse que esse registro é uma orientação do
governo federal e não sabe porque a Unifesp não tem. O Prof. Jorge informou que no Regimento
Geral da Unifesp o chefe de departamento deve encaminhar para a direção relatório anual e
planejamento e disse que o assunto deve ser discutido entre os docentes para definir os
procedimentos de forma coletiva. A Profa. Marian informou que já está previsto em lei que se vier
a ter um registro detalhado você não poderá passar das 40h. A Profa. Marina informou sobre sua
experiência na UNILAB que no ato da posse assinou documento se responsabilizando a cumprir 40
horas, e que as horas dedicadas a pós não contavam, o que gerava muito conflito. Após ampla
discussão ficou decidido que o Departamento está de acordo em fazer o levantamento das atividades
realizadas pelo Departamento considerando os quatro pilares, sendo que a forma que será realizada
será discutido.

Representação discente - Os alunos Jonh, Vitória e Gustavo informaram sobre a assembleia
discente do Curso de Pedagogia destacando o caso dos meninos apreendidos na última manifestação
dia 14, dois dos estudantes da Unifesp cursos de história e Pedagogia. Disseram que a família pede
que não torne isso público, que juridicamente estão bem amparados e que um dos pedidos é que os
decentes solidarizem com os estudantes quanto às faltas. As moções podem ser enviadas para o
e-mail do CAPED. A Profa. Marina falou sobre a reunião do núcleo de pais e mães com
representantes da OAB.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi secretariada por mim, Simone de Oliveira Souza, e, 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, Claudia
Panizzolo, Fernando Rodrigues de Oliveira, João do Prado Ferraz de Carvalho, Márcia Cristina
Romero Lopes, Marcos Cezar de Freitas, Maria Angélica Pedra Minhoto, Mariângela Graciano,
Regina Cândida Ellero Gualtieri, Umberto de Andrade Pinto, Vera Jardim e Andressa Nunes
Vasconcellos.

Ausentes:Adriana Regina Braga, Alexandre Filordi de Carvalho, Cláudia Lemos Vóvio, Cleber
Santos Vieira, Daniela Finco, Jerusa Vilhena, Lucila Maria Pesce de Oliveira, Márcia Cristina
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Romero Lopes, Maria de Fátima Carvalho, Renata Marcilio Candido, Vanessa Moretti  e Wagner
Rodrigues Valente.

Presentes:

Adalberto dos Santos Souza

Célia Regina Serrão

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Daniel Revah

Edna Martins

Emerson Izidoro dos Santos

Erica Aparecida Garrutti de Lourenço

Isabel Melero Bello

Jorge Luiz Barcellos da Silva

Luiz Carlos Novaes

Márcia Aparecida Jacomini

Maria Cecília Sanches

Marian Ávila de Lima Dias

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna

Marina Pereira de Almeida Mello

Roberta Stangherlim

Rosário Silvana Genta Lugli

John Halles

Vitoria Louise Alves Monteiro

Simone de Oliveira Souza


