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RELATÓRIO DO | FÓRUM DO CENTRO DE EDUCAÇÃO - 2019

No dia 8 de abril de 2019, aconteceu na sala 32, do ICIV, às 14h40min., a primeira

reunião do Fórum do Centro de Educação, com a presença de 61 docentes do magistério

superior, 4 docentes EBTT e 4 técnicos e com 16 ausências justificadas. Na pauta da

reunião, constaram os seguintes assuntos:

Limitação da carga horária nos planos de atividades docentes (PADs);

Relatório de Gestão do Centro de Educação — Exercício 2018;

Orçamento do Centro de Educação para o ano de 2019;

Enfrentamento das questões de não acessibilidade do Centro de Educação; e

Proposta de resolução de estágio — PROGRAD.

Antes do início da pauta, foram dados os seguintes INFORMES:

A professora Kiusam Regina de Oliveira apresentou as atividades desenvolvidas

pela Comissão de 65 anos da Ufes.

A professora Marlene de Fátima Cararo Pires apresentou uma proposta de

resolução que dispõe sobre normas e procedimentos que assegurem o livre

exercício da docência no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo.

A professora Ana Carolina Galvão Marsiglia distribuiu o material do Coletivo

Nacional de Advogados de Servidores Públicos denominado Liberdade de

Cátedra, de Ensino e de Pensamento.

A professora Kalline Pereira Aroeira lembrou da formação pedagógica para os

docentes do Centro de Educação, no próximo dia 22, e pediu a participação de

todos.
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PAUTA:

1. Limitação da carga horária nos planos de atividades docentes (PADs)

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas apresentou informações sobre o regime de trabalho

e o cumprimento da carga horária dos docentes. Em seguida, dirimiu dúvidas dos

presentes acerca da limitação da carga horária nos planos de atividades docentes.

Após ampla discussão, o Fórum decidiu por unanimidade: a) ouvir o advogado da

ADUFES na próxima reunião; b) enviar comunicação à Comissão de Política Docente do

CEPE, solicitando que se faça a discussão da matéria em todos os Centros de Ensino,

antes da apreciação nos Colegiados Superiores.

2. Relatório de Gestão do Centro de Educação — Exercício 2018

A coordenadora apresentou o Relatório de Gestão — Exercício 2018, destacando a

utilização dos recursos do Tesouro Nacional e do Projeto Desenvolvimento do Ensino e

Melhoria da Infraestrutura Física.

Explicou que a apresentação busca dirimir dúvidas, garantir transparência à gestão e

publicizar as ações realizadas.

3. Orçamento do Centro de Educação para o ano de 2019

A coordenadora apresentou o orçamento do Centro, com recursos oriundos do Tesouro

Nacional. Explicou que as realocações apresentadas foram aprovadas pelo Conselho

Departamental e pediu sugestões aos presentes.

4. Enfrentamento das questões de não acessibilidade do Centro de Educação

As professoras Ednalva Gutierrez Rodrigues e Margarete Sacht Góes apresentaram as

medidas tomadas pelo Colegiado do curso de Pedagogia para garantir a acessibilidade

dos alunos.
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5. Proposta de resolução de estágio — PROGRAD

A coordenadora do Fórum apresentou a proposta trabalhada pela Coordenação de

Estágio das Licenciaturas. Após ampla discussão, o Fórum decidiu por unanimidade: a)

solicitar sugestões de todos os docentes, por mensagem eletrônica; b) rediscutir a

matéria em uma próxima reunião do Fórum.

Após esses entendimentos, a reunião do Fórum foi encerrada às 17h4O0min,,

registrado este relatório que, após apreciação e aprovação do Conselho Departamental

do Centro de Educação, será assinado pela coordenadora.

Vitória, 8 de abril de 2018.

Cláudia Ms vide Gontijo

Coordenadora do Fórum do Centro de Educação


