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

Pedagogia

No dia 03/03/2020, 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 foram convocados para tomar ciência, debater e deliberar as questões formalizadas na
seguinte pauta:

A reunião foi coordenada pelos professores João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do
Departamento, e Prof. Fernando Rodrigues de Oliveira, Coordenador, e iniciada com a solicitação
de aprovação da inclusão do ponto “representação do Departamento na Câmara de Extensão” e
informe reuniões da ADUNIFESP pelo Prof. Daniel Revah.

Informes:
a) Calendário Acadêmico de 2020 para o Campus Guarulhos – O Prof. João informou que o
calendário do campus (graduação e pós-graduação) será apresentado e aprovado na Congregação do
campus. O Colóquio e Congresso Acadêmico será realizado em julho e nestes dias as aulas estarão
suspensas, inclusive da pós-graduação.
b) Calendário de reuniões do Conselho de Departamento para 2020 – As reuniões serão
bimestrais e realizadas em conjunto com o Colegiado.
c) Procedimentos para reserva de espaço e agendamento de eventos de extensão – Foi
solicitado que os professores confiram a disponibilidade de espaço e realize reserva antes do
agendamento do evento para evitar conflito na utilização dos espaços.
d) Espaços no campus Guarulhos: Foi criada uma Comissão para tratar de registros de atividades
e distribuição de espaços para acompanhamento do uso e atendimento de demandas.
e) Informes dos diversos representantes do Departamento de Educação em conselhos,
comissões e congregação do campus – NAI - A Profa. Marian informou que tem tentado
acompanhar os alunos que ingressaram por cota de deficiência, e na primeira e segunda chamada 12
alunos entregaram documentação e 7 concluíram a matrícula. Os estudantes são de diferentes cursos
e apresentam perda auditiva e baixa visão. Os alunos que desejarem participarão de reunião com os
coordenadores. A Profa. Claudia Panizzolo informou que foi eleita como suplente para a CPPD e
que as reuniões acontecem às terças feiras. A Profa. Adriana informou que está na Comissão de
ética pública e a Profa. Betânia informou que está na Comissão dos espaços e que está trabalhando
na regularização e criação de regimentos.

Pauta:
1.Aprovação de atas de reuniões anteriores - As atas pendentes estão sendo elaboradas pela
Simone e serão submetidas para a aprovação.
2. Indicação de representantes do Departamento para compor a Câmara de extensão – Profa.
Cecília será indicada como titular e Profa. Célia Serrão como suplente.
3. Comissão Organizadora do Congresso Acadêmico e do Colóquio – A monitoria está
representada pela Profa. Marieta, a Profa. Regina representa o Departamento, e o PIBID e
CONFOR terão representações indicadas.
3. Regimento do Departamento de Educação: proposta de inclusão de sistema de votação via
e-mail – Foi aprovado que eventuais consultas sejam encaminhadas por e-mail e que aprovações de
questões que não envolvam maiores problemas, como afastamento, sejam aprovadas ad referendum.
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4. Afastamentos locais, nacionais e internacionais: aprovações e procedimentos – O Prof. João
informou sobre o processo SEi 23089.120229/2019-51 que está disponível para consulta dos
professores e trata do fluxo para solicitação de afastamentos dos docentes. Ressaltou que os
afastamentos de longa duração do campus Guarulhos passam a ser homologados também pela
Congregação. Sobre os pedidos de afastamentos para realização de bancas e eventos de curta
duração, foi acordado que as solicitações permanecerão da forma que têm sido realizadas com
encaminhamento via SEi, sendo que os docentes podem realizar as comunicações dos afastamentos
para resguardar de possíveis problemas e assumem o compromisso de não agendar atividades nos
dias de aula e reunião. A respeito da regulamentação dos afastamentos foi questionado como está
sendo interpretado nos outros campi e sobre a relação da direção com a congregação. O Prof. João
se responsabilizou em reler os documentos do processo e esclarecer o fluxo na Congregação. Sobre
a minuta que regulamenta os afastamentos internacionais e para pós-doc, o prof. informou que a
Comissão vem se reunindo e será realizado editais cujo formato ainda está em discussão. O Prof.
João leu a posição aprovada na Congregação sobre situação institucional dos afastamentos de
docentes e servidores técnicos, a ser encaminhada para a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas,
Chefia de Gabinete, Comissão responsável pela elaboração do PDP, CONSU e CPPD: “A
Congregação do campus Guarulhos, reunida do dia 06/02/2020, registra preocupação: a) com as
regras contidas na proposta de edital para afastamento de servidores, apresentado no Conselho de
Gestão com Pessoas no último dia 17/12/2019, em atendimento ao Decreto 9991/2019; b) com a
ausência de discussão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP pela comunidade acadêmica.
Nesse sentido, posiciona-se contrária à restrição do número de vagas apresentado na proposta do
edital em razão do referido decreto não indicar exigência quanto à quantificação dos servidores e
solicita urgência na apresentação do PDP à comunidade acadêmica para que haja ampla discussão”.
Explicou que os professores que compõem a comissão conseguiram adiar o edital, e que, na leitura
dos colegas o conceito pós-doc não é utilizado nas outras instituições, o que os professores estavam
realizando era pesquisa e não estágio de pós-doutoramento como está escrito na legislação. O Prof.
destacou ainda que a universidade deveria primeiro discutir o que a universidade deseja como
desenvolvimento e depois discutir o edital. O tema será retomado na próxima reunião da
congregação a ser realizada na quinta-feira próxima. Após ampla discussão os professores
questionaram se não seria e caso de se fazer uma reunião aberta, a necessidade de se fazer o
levantamento da demanda, se interna ou externa e sobre a urgência na apresentação do programa de
desenvolvimento institucional. Foi aprovado que o Departamento de Educação endossa a nota da
congregação e defende que não saia nenhum edital antes do plano de desenvolvimento e que os
nossos representantes chamem reuniões abertas para discutir.
Pauta Colegiado do Curso de Pedagogia
Informes:
a) Coordenadoria de Avaliação – Prograd – Foi realizado um estudo com intervalo de mais
de dez anos com levantamento do número de alunos que desistiram do curso. As informações
impactam no planejamento do curso de Pedagogia pois apresenta um tempo médio de desistência, e
levantamento que apresentam ucs que reprova por falta e por nota, e ucs que não existe
levantamento de faltas, impactando na distribuição de bolsas, tendo em vista casos de alunos que
recebem bolsa e não comparecem na unifesp. O curso de Pedago tem o menor índice de evasão. O
estudo será publicado e tem por objetivo proporcionar subsídios para repensar a graduação e a
situação dos alunos. O tempo médio do curso é respeitado de quatro anos e meio e o maior
problema é o tempo de evasão. A Profa. Marian informou que participou com a Profa. Rosário de
um trabalho em comissão sobre integralização e o documento está disponível na Prograd.
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b) Calendário de reuniões do colegiado para 2020 – 03/03/2020 Reunião Conjunta;
07/04/2020 Reunião Ordinária do Colegiado; 05/05/2020 Reunião Conjunta; 09/06/2020* Reunião
Ordinária do Colegiado; 07/07/2020 Reunião Conjunta; 04/08/2020 Reunião Ordinária do
Colegiado; 01/09/2020 Reunião Conjunta; 06/10/2020 Reunião Ordinária do Colegiado; 03/11/2020
Reunião Conjunta e 01/12/2020 Reunião Ordinária do Colegiado.
c) Transferências externas e internas – O processo foi encerrado no dia 30 de fevereiro e
contou com cerca de 37 alunos transferidos. Estes alunos não entrarão no primeiro termo e não
constam na lista ainda porque o Apoio está lançando gradativamente no sistema. A Coordenação
está realizando todos os processos de equivalência.
d) Semana da Calourada - Será realizada entre 30 de março e 3 de abril, das 16h às 20h e está
sendo organizada pelo NAE com coletivos da EFLCH.
e) Matrículas e início dos encontros PPP – Não é possível matricular os ingressantes nas
PPPs no momento da matrícula. A matrícula nas PPPs históricamente é realizada por formulário
google. O primeiro dia de encontro será dedicado à matrícula e será lançado no sistema.
f) Chamadas e matrículas dos ingressantes - Ainda serão realizadas duas chamadas para
matrícula em 12 e 26 de março, e, excetuando as transferências, os demais alunos matriculados
precisam constar na lista de presença.
g) Eventos – Dia Aberto 14/04/2020 - Organização da Direção Acadêmica e Câmara de
Graduação. Dia letivo, mas as atividades didáticas não ocorrerão em função da ocupação dos
espaços para o evento. Congresso Acadêmico e Colóquio de Humanidades 02 a 04/06/2020 -
Trata-se de dia letivo, com atividades concentradas no Congresso/ Colóquio.
h) E-mail institucional - A Unifesp vai emitir uma circular tornando obrigatório o uso de
e-mail institucional para as tramitações internas.

Pauta:
1- Definição da data e formato de apresentação das PPP 1º sem/2020 – Encontro final será
realizado no nono encontro na última semana de junho dia 29. Foi aprovado a proposta de
realização no período entre aulas estendido.
2- Mudanças no sistema de matrículas em Residência Pedagógica – A Prograd está discutindo o
regimento e afirma que o Apoio Pedagógico não pode mais fazer ajustes para realização de
matrícula fora do prazo regulamentar. O prazo de exclusão também precisa ser realizado dentro do
período estabelecido. Será necessário incluir as matrículas de RP dentro do fluxo da universidade.
Profa. Renata fez um estudo e não é possível ter um código por escola, por este motivo, as
matrículas serão agrupadas por horário e depois o Apoio irá desmembrar. O Apoio Pedagógico
solicita que a próxima matrícula seja realizada pelo fluxo regular.
2- Evento do PRP para complementar as horas a mais de estágio – A partir desse ano haverá a
legitimação das 100 horas a mais para o cumprimento das atividades, e, de acordo com a discussão
no Departamento, os alunos participariam de um seminário que poderia valer de 20 a 100 horas.
Duas questões que se apresentam são a possibilidade de realização do seminário nos dois semestres
e como medir a participação de 20 a 100h. Foi sugerido formar uma comissão e chamar reunião
com as coordenações para pensar em uma proposta e trazer para o Colegiado.
3- Rediscussão sobre número de vagas em UCs eletivas – A oferta de vagas de UCs eletivas foi
insuficiente e por este motivo terão que ampliar de 20 para 30 vagas. Será necessário rediscutir o
tema na reunião de abril para equilibrar o número de ofertas.
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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: Claudia Barcelos de Moura Abreu, Cláudia Lemos Vóvio, Cleber Santos
Vieira, Márcia Cristina Romero Lopes, Rosário Silvana Genta Lugli, Vanessa Moretti e Vera Lucia
Gomes Jardim.

Ausentes: Daniel Revah, Daniela Finco, Emerson Izidoro dos Santos, Erica Aparecida Garrutti de
Lourenço, Maria Angélica Pedra Minhoto, Maria de Fátima Carvalho e Wagner Rodrigues Valente.

Presentes:

Adalberto dos Santos Souza
Adriana Regina Braga
Alexandre Filordi de Carvalho 
Betânia Libânio Dantas de Araújo
Célia Maria Benedicto Giglio
Célia Regina Serrão
Claudia Panizzolo
Edna Martins
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
Márcia Aparecida Jacomini
Marcos Cezar de Freitas
Maria Cecília Sanches
Marian Ávila de Lima Dias
Mariana Inés Garbarino
Mariângela Graciano
Marieta Gouvêa de Oliveira Penna 
Marina Pereira de Almeida Mello
Regina Cândida Ellero Gualtieri
Renata Marcílio Cândido 
Umberto de Andrade Pinto
Simone de Oliveira Souza


