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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 1 
DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 2 
SANTO, REALIZADA EM SETE DE MARÇO DE 2022, ÀS TREZE 3 
HORAS. ESTIVERAM PRESENTES OS PROFESSORES: MARIA 4 
ANGÉLICA VAGO SOARES (COORDENADORA DO CURSO EM 5 
EXERCÍCIO) (DLCE), E OS REPRESENTANTES ALEXANDRO 6 
BRAGA VIEIRA (DEPS); ANA CAROLINA GALVÃO MARSIGLIA 7 
(DTEPE); ROSEMEIRE DOS SANTOS BRITO (DEPS); 8 
DULCINEA CAMPOS SILVA (DEPS) e LUIZANE GUEDES 9 
MATEUS (DPSI). AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PROFESSORA 10 
MARIA AMÉLIA DALVI (DLCE).  11 

Havendo quórum legal a coordenadora em exercício, iniciou a reunião às treze horas.   12 
1.INFORMES: 1.1. Aprovação do calendário de reuniões do Colegiado de 13 
Pedagogia para o ano letivo de 2022. O arquivo contendo o calendário de reuniões foi 14 
previamente encaminhado ao Colegiado para apreciação e a professora Maria Angélica 15 
informou que, conforme aprovação anterior, as reuniões passarão a serem realizadas às 16 
quartas-feiras, das 14h às 17h, a partir do mês de abril. 1.2. Interlocução com Naufes, 17 
Setor de Tradução e Interpretação em Libras, Professoras, Coordenação e 18 
Subcoordenação do curso para encaminhamentos sobre o estudante Davi. A 19 
subcoordenadora informou que no dia 25/02 aconteceu uma reunião presencial no 20 
NAUFES com a sua presença, a do discente surdo Davi, sua mãe, dois intérpretes de 21 
libras, a psicóloga do Naufes Wanessa Gonçalves dos Santos e a coordenadora do 22 
Núcleo Deborah Provetti Scardini Nacari e, a ata do momento será encaminhada aos 23 
membros do Colegiado, com o resultado dessa reunião. Foi resumida a situação do 24 
discente, que tem se mostrado apático, com dificuldades para cumprir as 25 
responsabilidades acadêmicas por falta de planejamento de estudos, correndo risco de 26 
reprovação e perda de auxílio financeiro e bolsa de estágio. Foi reforçado que tais 27 
dificuldades não estão atreladas à deficiência, uma vez que todo o suporte tem sido 28 
disponibilizado pelo curso. A psicóloga presente na reunião, Wanessa Gonçalves dos 29 
Santos, se disponibilizou para auxiliar o discente no que for necessário dentro de sua 30 
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área de atuação. Após a conversa, o Davi se mostrou receptivo e se comprometeu a se 31 
esforçar para que a situação seja revertida. 1.3. RESOLUÇÃO CEPE/UFES/No 6, DE 32 
21 DE FEVEREIRO DE 2022, que estabelece normas e procedimentos para 33 
solicitação e concessão de exercícios domiciliares para os(as) estudantes dos 34 
cursos de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. O texto da 35 
Resolução foi encaminhado previamente para conhecimento dos membros do 36 
Colegiado, que procederam a leitura. 1.4 Solicitação de informe da professora Ana 37 
Carolina sobre Ofício Circular_07_22_Orientações gerais para oferta de disciplinas 38 
2022_1 fase 4. Em função da letra E do referido ofício, também o registro, para 39 
conhecimento dos colegas e informe aos departamentos: Boletim 04/2021 – Sobre a 40 
carga horária mínima de aulas semanais https://wp.adufes.org.br/publicacao/sobre-a-41 
carga-horaria-minima-de-aulas-semanais, a professora esclareceu que a LDB não fala 42 
na necessidade de que as 8h semanais sejam por semestre, apesar do documento da 43 
Prograd poder dar margem à dúvida. Assim, para assunção de encargos, a interpretação 44 
correta é de que as 8h poderão ser distribuídas no ano letivo. 1.5. Solicitação de 45 
informe da professora Ana Carolina sobre a Proposta de Resolução (anexo 46 
enviado ao Colegiado previamente) que "Normatiza o retorno seguro das aulas 47 
presenciais e regulamenta o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 48 
Emergencial (Earte) e atividades híbridas para adoção em caráter emergencial e 49 
temporário nos cursos de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo". 50 
A professora Maria Angélica informou que se trata de um texto ainda pendente de 51 
aprovação pelo CEPE, ainda não homologado, mas que segue disponível para 52 
conhecimento e eventuais discussões. 1.6. Solicitação de informe da professora 53 
Rosemeire. A professora Rosemeire cientificou o Colegiado sobre seu desejo de 54 
solicitar a sua saída da representação do DEPS no Colegiado. Agradeceu ao tempo de 55 
convívio com os colegas, mas em decorrência de outros compromissos, não poderá mais 56 
assumir essa atribuição. Todos os membros do Colegiado se mostraram tristes, tendo 57 
em vista o valor inestimável da contribuição da professora ao Colegiado e solicitaram 58 
que ela repense essa decisão. 2.PAUTA: 2.1. Ata da Primeira Reunião Ordinária do 59 
Colegiado do curso de Licenciatura em Pedagogia, realizada no dia 07 de fevereiro 60 
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de 2022. A ata foi previamente encaminhada aos membros para leitura e correção e a 61 
professora Ana Carolina encaminhou sugestões de correção que foram acatadas e 62 
realizadas. Sem mais apontamentos, o documento foi aprovado. Aprovado por 63 
unanimidade. 2.2. Ata da Terceira Reunião Extraordinária do Colegiado do curso 64 
de Licenciatura em Pedagogia, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022. A ata foi 65 
previamente encaminhada para leitura dos membros do Colegiado que, após 66 
apreciação, aprovaram o documento. Aprovado por unanimidade. 2.3. Apreciação, 67 
sugestões e homologação do Projeto de acolhimento dos/as estudantes de 68 
Pedagogia no Semestre Letivo de 2022/1 (Matutino e Noturno). O projeto de 69 
acolhimento foi enviado previamente para análise do Colegiado e foi apresentado pela 70 
coordenadora em exercício durante a  reunião para análise da programação. O primeiro 71 
momento será de modo presencial, com acolhimento às turmas (matutino e noturno) pela 72 
coordenação do curso de Pedagogia, com cronograma a definir. O Colegiado sugeriu 73 
mudanças na proposta, para que programação possa ser distribuída, evitando 74 
sobrecarga de informações em um mesmo dia, criando um cronograma de eventos, com 75 
prévia combinação com os professores das disciplinas, para que, assim, esses possam 76 
incluir em seus programas as atividades do dia, contribuindo para o aumento da 77 
participação docente. Dessa forma, as palestras ocorrerão em datas distintas, sendo a 78 
da professora Fabíola Xavier no dia 04/05 e a da professora Patrícia Rufino no dia 12/05. 79 
A professora Dulcinea apontou a importância de um momento discente, entre 80 
estudantes, através de uma mesa redonda. O Colegiado concordou que seria um 81 
momento proveitoso e sugeriu o Diretório Central dos Estudantes (DCE), que poderia 82 
dar algumas sugestões de evento. Assim, a professora Maria Angélica se comprometeu 83 
a contactar o presidente do diretório, discente Hilquias, para posteriormente ser definida 84 
uma data de ocorrência do evento. Nesta toada, o Colegiado apontou a necessidade de 85 
buscar as representações discentes do curso para auxiliar o fortalecimento dos 86 
movimentos estudantis. Quanto ao espaço para comportar os eventos, convencionou-se 87 
tentar o agendamento do Teatro Universitário, tendo em vista a capacidade e a 88 
necessidade de respeito às normas sanitárias. Aprovado por unanimidade. Nada mais 89 
havendo a tratar, eu, Débora Sissa Ferreira Pimentel, Secretária do Colegiado do Curso 90 
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de Licenciatura em Pedagogia, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 91 
assinada pelos presentes. 92 
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