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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO E DO 1 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 2 

PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 3 

SANTO, REALIZADA EM SEIS DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 4 

TREZE HORAS. ESTIVERAM PRESENTES OS PROFESSORES: 5 

OZIRLEI TERESA MARCILINO (COORDENADORA DO CURSO) 6 

(DTEPE), E OS REPRESENTANTES ALEXANDRO BRAGA 7 

VIEIRA (DEPS); ANA CAROLINA GALVÃO MARSIGLIA 8 

(DTEPE); MARIA AMÉLIA DALVI (DLCE); ROSEMEIRE DOS 9 

SANTOS BRITO (DEPS); DULCINEÁ CAMPOS SILVA (DEPS) e 10 

LUIZANE GUEDES MATEUS (DPSI). 11 

Havendo quórum legal a coordenadora iniciou a reunião às treze horas.   1.INFORMES: 12 

1.1. Resolução n° 41, de 16 de dezembro de 2021, do Conselho Universitário. A 13 

professora Maria Amélia informou que esta Resolução saiu, principalmente, graças aos 14 

esforços da Adufes em sua representação sindical e deixou registrado o agradecimento. 15 

A professora Ana Carolina reforçou a fala da professora Maria Amélia e lamentou a 16 

demora para a publicação da Resolução 41, o que permitiu que a Universidade ficasse 17 

tanto tempo seu regramento, mesmo tendo sido solicitada desde o 1º semestre de Earte. 18 

1.2. Resposta Ofício do COLPED sobre manifestação do CE ao GT EaD. A 19 

coordenadora enviou com antecedência a resposta enviada pela Direção do CE, redigida 20 

pela professora Andrea Grijó, em relação ao Ofício sobre o GT EaD, para apreciação 21 

dos membros. A professora Ana Carolina atentou à coordenação sobre a necessidade 22 

de encaminhamento de concordância da instância demandante, no caso, o Colegiado, 23 

para que a manifestação seja encaminhada ao GT pela Direção do CE, o que será feito. 24 

1.3. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1, DE 1o DE FEVEREIRO DE 2022. A professora 25 

Ozirlei informou sobre a Instrução Normativa Nº 1, que normatiza, para o segundo 26 

semestre de 2021, a reorganização da oferta de disciplinas no formato híbrido, 27 

considerando o disposto nas Resoluções n.os 31/2021 e 34/2021, do Conselho 28 

Universitário, e procedimentos a serem adotados pelas coordenações dos cursos e pelas 29 

direções dos Centros de Ensino para ingresso dos(as) estudantes dos cursos de 30 
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graduação nos prédios da Universidade Federal do Espírito Santo. 1.4 OFÍCIO 31 

CIRCULAR No 5/2022/GABINETE/PROGRAD/UFES. A professora Ozirlei informou 32 

sobre o Ofício Circular Nº 05-2022 da Prograd que orienta a oferta de disciplinas para o 33 

primeiro semestre letivo de 2022. Havendo diminuição dos índices de contaminação pela 34 

variante Ômicron e mantendo-se a orientação do COE/Ufes de migração para a Fase 4 35 

do Plano de Contingência da Ufes no primeiro semestre de 2022 e a sua aprovação pelo 36 

Conselho Universitário, a Prograd criará as condições que se fizerem necessárias para 37 

a revisão das ofertas antes do período de matrícula obrigatória (primeira etapa). Em caso 38 

de permanência na Fase 3, também serão encaminhadas orientações adicionais. Assim, 39 

o Colegiado aguardará informações que ficarão pendentes até a primeira semana de 40 

solicitação de matrículas. 1.5. Reunião NAUFES. A coordenadora informou que ela e a 41 

profa. Angélica estiveram em uma reunião com o NAUFES para tratar da questão dos 42 

intérpretes e a boa notícia é que existe uma comissão na Ufes para contratação de 43 

intérpretes terceirizados, com previsão de efetivação até o início do próximo semestre. 44 

Com isso, o Colegiado garantiria uma dupla de intérpretes que atenderia integralmente 45 

a demanda, sem dependência da atual organização de disposição de servidores. Além 46 

disso, em breve o NAUFES abrirá Edital para Estágio Não-Obrigatório para seleção de 47 

alunos deficientes e incluirá a Pedagogia, antes não abarcada entre os cursos inseridos. 48 

O professor Alexandro pediu a palavra para dizer que acredita não ser da 49 

responsabilidade da coordenação garantir contratação de intérpretes para o CE. É algo 50 

que extrapola sua competência e não pode ser visualizada pelos Departamentos como 51 

uma atribuição. É preciso definir quais são as atribuições da Coordenação e do    52 

Colegiado nesse caso, que é a identificação das necessidades do curso e comunicação 53 

à Direção do Centro para providências. Nessa toada, a Professora Maria Amélia sugeriu 54 

que seja feito um Ofício Circular com esclarecimentos sobre quais são as competências 55 

cabíveis ao Colegiado. A professora Ana Carolina ainda sugeriu que nesse Ofício seja 56 

informado que o Colegiado entende que não se trata de uma atribuição do curso de 57 

Pedagogia a contratação e disponibilidade de intérpretes, mas sim, uma providência do 58 

Centro de Educação para atendimento de seus cursos, especificando tudo o que já foi 59 

feito pela coordenação, dentro de sua competência,  com a devida antecedência, para 60 
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que os demais encaminhamentos sejam tomados por quem  compete dar continuidade 61 

ao processo. 1.6. Afastamento da Professora Maria Amélia Dalvi. A professora Maria 62 

Amélia Dalvi cientificou o Colegiado sobre possibilidade de afastamento para realização 63 

de pós-doutorado pelo período de 12 meses, a partir de 18/04/22. A solicitação já foi 64 

realizada e será apreciada pelo DCLE. Caso seja deferida, a professora informa que se 65 

desligará como representante do Departamento tanto no Colegiado, quanto no NDE. 1.7. 66 

Ofício Circular Nº 02/2022/CCG/UFES. A professora Ozirlei informou sobre o Ofício 67 

Circular Nº 02 da CCG, que trata da Proposta de resolução que estabelece normas para 68 

o retorno das aulas presenciais, e que teve uma reunião no dia 1º de fevereiro para 69 

discussão da Minuta, em que foi apresentada solicitação de prorrogação de prazo para 70 

retorno de sugestões, tendo em vista que foi muito curto o prazo fornecido para 71 

discussão, dado o período de férias docentes. A proposta do Centro de Educação foi 72 

colocada como inclusão, mas não foi feita a leitura do documento na íntegra, com a 73 

sugestão de retorno até dia 23/02. Ao final, ficou determinado que a prorrogação será 74 

concedida até a data limite de 15/02, não sendo permitida a análise das sugestões 75 

enviadas após este prazo. Em decorrência disso, o professor Reginaldo fez uma reunião 76 

hoje pela manhã com os chefes de Departamento e coordenadores de Colegiado para 77 

conversar sobre isso e pensar nos encaminhamentos. Assim, será realizado um Fórum 78 

na sexta-feira, dia 11/02, na parte da manhã, para ampla discussão e formulação das 79 

sugestões do Centro. A professora Ozirlei ainda informou que amanhã, 08/02, às 18h30, 80 

fará uma assembleia com os estudantes da Pedagogia para também discutir essa Minuta 81 

no âmbito discente. 2.PAUTA: 2.1. Ata da 11ª reunião Ordinária do Colegiado de 82 

Licenciatura em Pedagogia, realizada no dia 06 de dezembro de 2021. A ata foi 83 

previamente encaminhada aos membros para leitura e correção e a professora Maria 84 

Amélia encaminhou sugestões de correção que foram acatadas e realizadas. Sem mais 85 

apontamentos, o documento foi aprovado. Aprovado por unanimidade. 2.2. Ata da 86 

Primeira Reunião Extraordinária Colegiado de Licenciatura em Pedagogia, 87 

realizada no dia 26 de janeiro de 2022. A ata foi previamente encaminhada para leitura 88 

dos membros do Colegiado que, após apreciação, aprovaram o documento. Aprovado 89 

por unanimidade. 2.3. Ata da Segunda Reunião Extraordinária Colegiado de 90 
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Licenciatura em Pedagogia, realizada no dia 27 de janeiro de 2022. A ata foi 91 

previamente encaminhada para leitura dos membros do Colegiado que, após 92 

apreciação, aprovaram o documento. Aprovado por unanimidade. 2.4. Apreciação e 93 

homologação da oferta de disciplinas do Semestre Letivo 2022/1. A coordenação 94 

explicou aos membros como o curso realiza o planilhamento da Oferta de Disciplinas. 95 

Ela e a professora Maria Angélica tiveram na semana passada uma reunião com os 96 

chefes de Departamento para fazer uma prévia da demanda de oferta, já relacionando 97 

com o número de vagas pensadas com a possibilidade de retorno presencial e os 98 

espaços disponíveis em salas de aulas para comportar os alunos de forma segura, 99 

realizando revezamento. Seguindo uma tradição das coordenações passadas de 100 

encaminhar uma proposta de horário, a coordenação fez uma para apreciação. A 101 

professora Ozirlei explicou que fez um estudo de forma detalhada de toda oferta 102 

realizada desde 2018, verificando dias da semana, professor da disciplina e horários 103 

para pensar na ideia do revezamento de disciplinas da forma mais adequada. Assim, a 104 

proposta atual apresentada respeita as ofertas anteriores e comporta apenas as 105 

disciplinas, podendo cada Departamento ter flexibilidade para a disposição de docentes 106 

internamente. Apenas em caso de impossibilidade de resolução interna, o Colegiado 107 

poderia pensar em uma solução externa. A Demanda será lançada até o dia 11/02 pelo 108 

Colegiado para que os Departamentos discutam na semana seguinte, na Comissão de 109 

Encargos. No entanto, como tudo já foi adiantado, os Departamentos terão mais tempo 110 

para essa discussão. A professora Maria Amélia sugeriu que seja encaminhado um 111 

comunicado através de Ofício com as explicações acima, fornecidas ao Colegiado, para 112 

que seja de conhecimento de todos a metodologia utilizada pela coordenação,  113 

devidamente documentada e registrada. Após discussão e deliberação, a Oferta foi 114 

aprovada. Aprovado por unanimidade. 2.5. Sugestões para o acolhimento dos/as 115 

estudantes de Pedagogia no Semestre Letivo de 2022/1. A coordenação abriu espaço 116 

para sugestão pelos membros de propostas para o acolhimento dos estudantes de 117 

Pedagogia para o semestre letivo de 2022/1. A professora Maria Améia ressaltou que 118 

acha importante a manutenção do modelo já utilizado com realização de palestra, 119 

atividade cultural e acolhimento, realizado pelo Colegiado, com explicações e 120 
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informações necessárias e também apresentou uma proposta de tema para palestra 121 

ligado à política de cotas e política de permanência. O professor Alexandro sugeriu, 122 

dentro deste tema, um convite à professora Patricia Rufino, que tem grande experiência 123 

e conhecimento na área. Além disso, o professor também apresentou outra proposta de 124 

acolhimento aos discentes, pensando em um olhar sobre a formação dos alunos na 125 

situação de Earte, tendo em vista a situação de frustração de muitos discentes que não 126 

chegaram a ter um contato presencial com a Universidade, vivendo os desafios da 127 

formação neste período de adaptação à situação pandêmica. A professora Ana Carolina 128 

reforçou a importância da ampla participação na aula inaugural, trabalhando entre os 129 

docentes a ideia de inserção dos temas, que são de grande importância, aos seus 130 

conteúdos. Ainda ressaltou que o Earte é um desafio para todos e que, no contexto do 131 

acolhimento dos discentes, é importante apontar que isso deve ser construído a médio 132 

prazo, em mais de uma ocasião. A professora Luizane manifestou estar assustada com 133 

as desistências e trancamentos de discentes por adoecimento mental. Disse que há um 134 

adoecimento generalizado entre os alunos, como ela está percebendo através da 135 

disciplina de Psicologia da Educação. Assim, acha importante a questão do acolhimento 136 

dos discentes de forma a fornecer também um apoio psicológico. A profa. Ana Carolina 137 

lembrou que no ano passado houve uma conversa a respeito da saúde das pessoas e 138 

que a professora Adriana Magro tem o contato de uma professora, de outra universidade, 139 

que palestra sobre o tema relacionado à saúde e ao entendimento deste processo 140 

vivenciado por muitos alunos no momento atual e que essa professora poderia ser um 141 

nome a se verificar para atendimento à proposta do professor Alexandro. A partir das 142 

sugestões apresentadas, a coordenação propôs que sejam feitos dois momentos, que 143 

possam comportar as duas propostas, com o convite à professora Patricia Rufino e à 144 

palestrante apontada pela professora Ana Carolina. Após discussão e votação, ambas 145 

as propostas foram aprovadas. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 146 

tratar, eu, Débora Sissa Ferreira Pimentel, Secretária do Colegiado do Curso de 147 

Licenciatura em Pedagogia, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 148 

assinada pelos presentes. 149 


