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Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia

No dia 27/01/2020, reuniram-se na EFLCH - Campus Guarulhos, os docentes do Colegiado do
Curso de Pedagogia que subscrevem a presente ata. A reunião foi presidida pelo Prof. Fernando
convocada pela Coordenação de Curso. Os membros do Colegiado foram convocados para tomar
ciência, debater e deliberar as questões formalizadas na seguinte pauta:

Pauta:
1- Reunião com a Prograd e deliberação do colegiado do curso de Pedagogia em relação ao
edital Pibid e Residência – O Prof. Fernando explicou a necessidade de se convocar a reunião
extraordinária, pois se tratava de uma deliberação tirada em reunião convocada pela Prograd, em
20/01/2020,. Ressaltou a importância da manifestação de opinião do colegiado e destacou que o
posicionamento do Departamento será levado na reunião a ser realizada na próxima terça-feira,
conforme nova convocação da Prograd. A respeito do período de férias de alguns professores foi
observado, a partir de esclarecimento feito pelo professor Marcos Cezar, que a manifestação de
opinião pode ser dada a qualquer momento, as férias são impeditivas de atos administrativos. Para o
início da reunião, o Prof. Jorge apresentou a sugestão discutida com o Prof. João, Chefe de
Departamento, de adiamento da reunião para a próxima semana, tendo em vista a ausência de
muitos professores por conta do período de férias e importância da discussão. Em regime de
votação, com 1 voto a favor do adiamento e 1 abstenção, decidiu-se pelo prosseguimento da
reunião. Aberta a palavra aos presentes, os professores recuperaram o histórico e os motivos da não
adesão, em 2018, ao Programa de Residência Pedagógica da CAPES; conversaram sobre as
implicações da adesão ou não e as dificuldades em relação ao nome “residência Pedagógica” para
dois programas diferentes, a residência da Capes e a residência do Curso de Pedagogia e também
sobre a importância da bolsa para permanência dos alunos. Além disso, foram destacadas as
mudanças que os editais 2020 apresentam em relação ao 2018, como a previsão de que a instituição
reconheça em créditos as atividades realizadas no âmbito da Residência, sem obrigatoriedade de
vinculação com o estágio curricular obrigatório, e aproveitamento dos créditos da Residência em
atividades complementares. Após ampla discussão, foi decidido encaminhar para votação. Antes
disso, a Profa. Márcia Jacomini informou que em 24 janeiro de 2019 iniciaram um grupo de
trabalho para resistência às políticas do Governo do Estado da Educação, e que hoje com a
participação de 15 escolas construíram uma proposta alternativa ao INOVA. A Profa. Betânia
propôs a elaboração de uma nota de esclarecimento em relação ao projeto caso seja aprovado. O
Prof. Umberto propôs que fosse solicitado que se colocasse um nome diferente na residência da
Capes, e fazer publicações internas sobre a adesão e sobre o programa de residência do Curso de
Pedagogia. Em regime de votação, com 13 votos favoráveis a adesão do programa, 3 votos
contrários a adesão e 1 abstenção, ficou aprovada a adesão do programa de Residência CAPES
2020. A decisão de adesão ao PIDID não foi colocada em pauta por conta de um entendimento de
adesão da universidade, sendo que cada curso decidirá apresentar projeto ou não. Foi indicada a
manutenção do nome do Prof. Emerson como candidato a coordenador do PIBID. Para
Coordenação de área será indicado para eleição os nomes das Professoras Renata e Edna para
Coordenação Institucional da Residência CAPES. Para Coordenação de subprojetos fica indicado
os Professores Fernando e Claudia Vóvio na área de Linguagem. Nada mais havendo a tratar, eu,
Simone de Oliveira Souza, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por todos os
presentes.
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Afastamento funções administrativas:  Magali Aparecida Silvestre

Ausências justificadas: Alexandre Filordi de Carvalho, Cláudia Panizzolo, Isabel Melero Bello,
João do Prado Ferraz de Carvalho, Lucila Maria Pesce de Oliveira, Marian Avila de Lima Dias,
Marieta Gouvêa de Oliveira Penna e Vanessa Moretti.

Ausentes: Célia Maria Benedicto Giglio, Cleber Santos Vieira, Daniela Finco, Jerusa Vilhena, Luiz
Carlos Novaes, Márcia Cristina Romero Lopes, Maria Angélica Pedra Minhoto, Maria Cecília
Sanches, Maria de Fátima Carvalho, Mariangela Graciano, Regina Cândida Ellero Gualtieri,
Rosário Silvana Genta Lugli, Vera Lucia Gomes Jardim e Wagner Rodrigues Valente.
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Daniel Revah
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Emerson Izidoro dos Santos

Erica Aparecida Garrutti de Lourenço

Fernando Rodrigues de Oliveira

Jorge Luiz Barcellos da Silva

Márcia Aparecida Jacomini

Marcos Cezar de Freitas

Marina Pereira de Almeida Mello

Renata Marcilio Candido

Umberto de Andrade Pinto


