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

No dia 30/06/2020, reuniram-se remotamente o Conselho do Departamento de Educação para
deliberar a pauta conjunta com a Coordenação do Curso de Pedagogia. Os membros foram
convocados para tomar ciência, debater e deliberar as questões formalizadas e subscrevem a
presente ata. A reunião foi presidida pelo Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do
Departamento de Educação e Prof. Fernando Rodrigues Oliveira, Coordenador do Curso de
Pedagogia.

1 - Informes:
a) Informes de representantes do colegiado - O Prof. Fernando iniciou a reunião informando
sobre a aprovação do calendário acadêmico na reunião da Câmara de Graduação. Disse que a
Prograd está elaborando questionários a ser aplicado aos professores e estudantes, sobre a retomada
das atividades.
b) Programa de RP - A Profa. Renata informou que, de acordo com a solicitação do grupo de
RP EJA, foi realizada consulta à Diretora Administrativa Janete sobre a cobertura do seguro aos
estudantes na escola que funciona na penitenciária Parada Neto, e os estudantes estarão cobertos
pelo seguro. O grupo de RP elaborará uma proposta para ser votada na reunião de colegiado. A
Profa. Lucila acrescentou que esta questão tem sido bastante discutida em RP EJA no intuito de
consolidar a relação com os colégios do entorno.
c) Inventário de atividades - O prof. João informou que foi feita uma reunião para fechar o
instrumento de inventário de atividades docentes. Disse que a resposta do questionário não é
obrigatória, e que é responsabilidade do professor decidir se vai participar. Informou que os
professores vão entrar com e-mail institucional e não ficarão identificados. O instrumento será
encaminhado pela Direção e, após, será realizado análise dos resultados para verificar a divulgação
dependendo do número de adesão. Ressaltou a importância de preencher o questionário, convidou
os colegas e defendeu a participação.
d) PIBID RP CAPES - O Prof. Emerson informou que a Capes aprovou os subprojetos e
precisará fazer a seleção de professores e bolsistas para início possível em 03 de agosto. Precisarão
pensar nos tipos de atividades que poderão realizar à distância. A Profa. Renata acha importante
frisar os momentos: Pibid primeiros anos e RP a partir do 5 termo, ou já ter concluído 50% do
curso. Solicitou ajuda para divulgar os editais.
e) PPC licenciatura indígena - A Profa. Claudia Vóvio informou que o PPC de licenciatura
indpigena foi finalizado e a expectativa é que a partir do ano que vem a licenciatura já seja iniciada
com a colaboração de professores de Educação.
f) Congresso Acadêmico - O Prof. Fernando informou que está aberto o período de inscrição
para participação no Congresso, e que todos os professores e estudantes que submeteram trabalhos
precisam se inscrever no evento. Disse que haverá um período de debate dos vídeos assistidos
anteriormente. Informou que a Profa. Carolin fez um podcast explicando o funcionamento e que ao
longo do congresso haverá a realização de mesas que permitirão um grande número de
participantes.
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2 - Deliberações da Câmara de Graduação da EFLCH - O Prof. Fernando passou os seguintes
informes: a Câmara de Graduação teve como pauta a aprovação do calendário aprovado conforme
enviado por e-mail. O primeiro semestre letivo se encerra 19/10, última data de preenchimento da
pasta verde, tendo em vista que não há previsão de exames, e as disciplinas serão consideradas
cumpridas ou não cumpridas. Caso algum professor não consiga lançar a informação precisarão
encaminhar um memorando solicitando a inclusão da informação. Não existe previsão de
lançamento de faltas. É fundamental estar explícito no plano de ensino qual o tipo de atividade
prevista síncronas ou assíncronas. As atividades síncronas precisam ficar disponíveis para os
estudantes, pode ser um powerpoint narrado, um podcast sobre o assunto. A Profa. Vera esclareceu
que as atividades síncronas precisam ser no dia e horário estabelecido na grade, para viabilizar a
participação dos alunos. Os trabalhos de temas podem ser realizados tendo em vista o vídeo e grupo
de atividades, não precisa necessariamente ficar pensando em horas dentro da semana. A Profa.
Célia Serrão informou que fez uma reunião com os alunos e acordaram a realização da aula no
período da tarde. O Prof. Fernando entende que se acordado com os alunos o professor tem
autonomia, mas informou que as PPPs ainda receberão matrículas, pois só os alunos da primeira
chamada fizeram matrícula. Informou que os prazos curtos se dão por conta da organização do
Apoio Pedagógico. Destacou que não é necessário usar o moodle, mas a utilização de outra
ferramenta não é de responsabilidade da Unifesp e sim do professor. Disse que não estava propondo
debate, mas informou que a RP tem um conjunto grande de estudantes que demanda da RP para
concluir o curso. destacou que na reunião da Câmara os cursos apresentaram seus planos, todos os
cursos da EFLCh que possuem estágio vão ofertar estágio obrigatório. Disse que será necessário
discutir a questão com as modalidades. A Profa. Vera ressaltou que existem inúmeros
procedimentos que garantem para os alunos a permanência no curso, que todas as negociações
visam ajudar os alunos, e que estão trabalhando num fluxo para acesso e reversões para que não
tenhamos alunos fora das Ucs ou fora da matrícula. Destacou que estão tentando organizar um fluxo
para dar garantia de acesso e permanência sem perda de bolsas. O discente Wesley falou sobre
como tem sido a discussão entre os estudantes sobre as ADEs. Destacou algumas questões a
respeito do direito dos estudantes. Pontuou que que as fossem um complemento à formação, e que
fosse discutido discutindo a pandemia, vida econômica, violência doméstica, manifestações pelo
mundo, e inúmeros temas que possam ser oferecidos. Destacou que não querem que as ADEs
substituam as ucs que tinham antes, para que possam fazê-las posteriormente presencialmente.
Entende que com o ensino remoto pode ter uma perda muito grande para os alunos. Informou que
pensam em montar a comissão de estudantes para manter o diálogo com os professores, e que,
alguns colegas informaram que receberam contato dos professores. Em relação ao direito de
trancamento, disse que o aluno perderá o vínculo com a universidade, e que isso acaba sendo uma
chantagem, e acredita que os alunos têm direito de negar a fazer sem perder o vínculo, pois
sobrevivem disso, e que optaram pelo ensino presencial. Ressaltou a importância dos alunos
poderem trancar o curso sem perder o vínculo e que é importante que os professores discutam isso
para levar para a Câmara. O Prof. Fernando reforçou que tem falado sobre a importância de que o
planejamento ocorra em diálogo com os estudantes do curso. Destacou que os casos excepcionais
em que o estudante não pode perder o vínculo devem ser pensados pelos docentes, e frisou a
importância da discussão sobre os auxílios. Disse que o entendimento da Câmara é que o
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trancamento não é a melhor opção, e que, do ponto de vista do curso, temos buscado alternativas. A
Profa. Marian destacou a diferença de auxílio e uma bolsa que é uma contrapartida, e o aluno tem
que ter um mínimo de ucs que esteja matriculado. O Prof. Fernando disse que o que afeta o auxílio
é a reprovação por frequência, e que em ADE não há lançamento de faltas, por isso tem recebido a
orientação de que não afeta. A Profa. Vera informou que estão tentando organizar todos os
procedimentos justamente para não prejudicar os envolvidos. Ressaltou que se mantivessem a
suspensão, poderiam interromper os auxílios e bolsas, o que prejudicaria os alunos. Falou também
dos estágios remunerados, destacando que se estabelece que o calendário está suspenso, as
empresas poderiam considerar que o aluno não está cumprindo os requisitos.
3 - Proposta de trabalho colaborativo entre as UCs de cada termo e UCs eletivas - Os
representantes de cada termo relataram como foi a reunião para discutir os possíveis trabalhos que
poderiam ser desenvolvidos em colaboração. Os professores das eletivas entenderam que não seria
possível fazer uma atividade integrada pois tinham alunos de várias Ucs, mas realizarão encontros
síncronos com um tema abarque as diferentes temáticas da eletivas, no horário entre aulas, 03 de set
e 1 de out. Além dos encontros foi consenso a realização de dois eventos para todas as eletivas.
Levantado a questão do contato com os alunos, a Profa. Vera informou que a PRAE está
organizando instrumentos para verificar e manter contato com alunos que não conseguiram obter
resposta.

II - Ordem do dia:
1. Plano do curso de Pedagogia para retomada do 1º semestre 2020 - Anexo, segue
PORTARIA PROGRAD N. 1474/2020, que regulamente as ADE - O Prof. Fernando informou
que 4 ucs não responderam das 41 e projetou o quadro de Ucs. Sobre as RP informou que não
constam na pasta verde, e que a Profa. Renata coordenará a discussão internamente. A Profa.
Renata disse que não consta Rp no quadro apresentado porque os professores estão sendo
consultados para realização de RP no formato remoto, e estão buscando informações com os
alunos. O Prof. Fernando informou que a aprovação do quadro não implica na aprovação da
residência. Em regime de votação, o Professor Fernando solicitou manifestação dos favoráveis ao
Plano de Pedagogia para retomada em ADEs, e com 2 abstenções, o plano de retomada foi aprovado e
seguirá para a Câmara com os planos de ensino. Nada mais havendo a tratar, eu Simone de Oliveira
Souza, lavrei a presente ata, e, após aprovada, será assinada por todos os presentes.

Afastamento funções administrativas: Magali Aparecida Silvestre
Ausências justificadas: Maria Angélica Pedra Minhoto, Maria de Fátima Carvalho, Vanessa
Moretti 

Ausentes: Adalberto dos Santos Souza, Cleber Santos Vieira, Luiz Carlos Novaes

Presentes:
Adriana Regina Braga
Alexandre Filordi
Betânia Libânio Dantas de Araújo
Célia Maria Benedicto Giglio
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Célia Regina Serrão
Claudia Barcelos de Moura Abreu
Cláudia Lemos Vóvio
Claudia Panizzolo
Daniel Revah
Daniela Finco
Edna Martins
Emerson Izidoro dos Santos  
Erica Aparecida Garrutti de Lourenço 
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
Márcia Aparecida Jacomini
Márcia Cristina Romero Lopes
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 
Rosário Silvana Genta Lugli 
Umberto de Andrade Pinto
Vera Lucia Gomes Jardim 
Wagner Rodrigues Valente 
Simone de Oliveira Souza


