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ATA
Reunião Extraordinária do Departamento de Educação e Colegiado do Curso de Pedagogia

No dia 28/05/2019, 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:

A reunião foi coordenada pelo Prof. Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do
Departamento,  iniciou com seguintes informes:

Informes:

a) Pós Graduação – O Prof. Luiz Carlos passou os informes sobre o Edital de seleção e novo
site do programa.
b) Extensão – O Prof. Marcos Cezar falou sobre o Fórum de Licenciatura e a organização da
Unifesp a respeito dos 10% de curricularização, sem grandes encaminhamentos. Falou sobre a
intervenção do MEC a respeito da possibilidade da carga horária de extensão ser realizada fora da
das unidades curriculares, e os alunos poderiam trazer estas atividades para validação no curso.
Adotando esta medida do MEC o prazo seria final de 2021. Diante disso será realizado nova
discussão para externar as dificuldades e reorganização.
c) Câmara de Graduação – Profa. Lucila informou que na reunião da Câmara foi apresentado
o PPC e aprovado por unanimidade. A nova orientação é que se trabalhe em uma grade única e com
equivalências e não mais com grade de transição. Será encaminhado para aprovação na
congregação. A ideia é que se trabalhe com a nova matriz em 2020.
d) Eletivas/ Optativas campus zona leste – Será ofertado disciplinas optativas, igual ao ano
passado.

Pauta
Após a aprovação de inversão de pauta, a reunião passou a tratar do seguintes pontos:
1- Organização da jornada 40h – O Prof. João informou que se trata de uma demanda da
instituição. Não há no campus consenso de como será realizado, a orientação da direção é que os
Departamentos conversassem e retornassem para a discussão em 10 de junho, para afinarem melhor
estas questões. O Departamento de Educação tem a posição de não fazer nenhum movimento que
não seja coletivo. A proposta é que o Departamento indique a organização de um grupo de trabalho.
Lembrou do processo que está sendo discutido duas propostas para acompanhar atividades
esporádicas, e uma das propostas é descentralizar o acompanhamento pela Chefia de Departamento
e a outra proposta é continuar na CPPD, acarretando mais uma demanda para a Chefia de
Departamento. Esclareceu que há um movimento de centralizar um controle das atividades pela
Chefia do Departamento. A regulação está em discussão. Após discussão a chefia apresentou a
seguinte proposta: Levar para a reunião de junho que o Departamento está estudando, mas não tem
um posicionamento ainda e formar um grupo de apoio composto por 5 professores e os dois chefes,
para estudar e juntar documentos para trazer informações esclarecidas para o coletivo, a ser
convocado depois da conversa com a direção em 10/06 e continuidade dos trabalhos em agosto.
Após esclarecimentos e considerações dos presentes quando a origem da demanda, foi colocado em
votação e aprovado a formação de um Grupo de Apoio à Chefia de estudos sobre atividades
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docentes do Departamento de Educação. O Grupo ficou composto pelos Professores Jorge, João,
Luiz, Claudia Barcelos, Edna, Marcos e Marian. Profa. Maria Angélica como suplente.

2- A Profa. Angélica informou que a minuta do Edital do processo de consulta para escolha de
coordenador(a) e vice-coordenador(a) do Curso foi aprovada por unanimidade.
3- Consultado aos presentes a respeito do interesse em integrar o Comitê Gestor do LIFE, os
professores irão analisar a proposta e os interessados indicarão o nome para a Coordenação.

Pauta Coordenação

Informes – A Profa. Vanessa passou os informes referentes à matrícula na residência. A respeito do
uso da sala 219, informou que de acordo com a ata a prioridade de uso é para RP e PPPs e não
havendo prioridade a sala tem sido usada para outras atividades. Será realizado um evento 17/06 na
PUC chamado Formação de professores para a educação básica, desafios atuais e necessidade de
renovação, no qual foi convidada para fazer uma fala que acredita que se refira a residência.
4- GT Comitê de ética e Conselho consultivo – As Professoras Claudia Vóvio e Célia Serrão,
em nome da Comissão, apresentaram a dinâmica estabelecida pelo grupo de tomar por base o
Programa de Residência, ocorridos e práticas que estão realizando. Foi apresentado como estava
antes e a sugestões de alteração. Após apresentação foi aberto a perguntas, e, após ampla discussão
e esclarecimentos, foram realizadas as alterações indicadas. A comissão se responsabilizou em
encaminhar o documento com as alterações discutidas para aprovação.
5- Artigo – O Prof. Umberto sugeriu a publicação de um artigo sobre os dez anos de
residência.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi secretariada por Isabel Conceição, e a ata foi elaborada
por Simone de Oliveira Souza, e, depois de  aprovada, será assinada por todos os presentes.

Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre
Ausências justificadas: Claudia Panizzolo, Daniela Finco, Márcia Aparecida Jacomini, Márcia
Cristina Romero Lopes, Regina Cândida Ellero Gualtieri e Wagner Rodrigues Valente .

Ausentes: Alexandre Filordi de Carvalho, Daniel Revah, Erica Aparecida Garrutti de Lourenço,
Renata Marcilio Candido, Rosário Silvana Genta Lugli

Presentes:

Adalberto dos Santos Souza

Adriana Regina Braga

Betania Libanio Dantas de Araújo

Célia Maria Benedicto Giglio

Célia Regina Serrão

Claudia Barcelos de Moura Abreu

Cláudia Lemos Vóvio
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Cleber Santos Vieira

Edna Martins

Emerson Izidoro dos Santos

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

Marcos Cezar de Freitas

Maria Angélica Pedra Minhoto

Maria Cecília Sanches

Maria de Fátima Carvalho

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

Vera Lucia Gomes Jardim

Andressa Nunes Vasconcelos

Simone de Oliveira Souza
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