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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 1 
EM PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 2 
EM DOIS DE AGOSTO DE 2021, ÀS TREZE HORAS. ESTIVERAM PRESENTES OS 3 
PROFESSORES: A subcoordenadora, professora OZIRLEI TERESA MARCILINO 4 
(DTEPE) e os representantes: ROSIMEIRE SANTOS BRITO (DEPS), MARIA AMÉLIA 5 
DALVI SALGUEIRO (DLCE), MARIA ANGÉLICA VAGO SOARES (DLCE), ANA 6 
CAROLINA GALVÃO MARSIGLIA (DTEPE), ALEXANDRO BRAGA VIEIRA (DEPS) e 7 
DULCINÉA CAMPOS SILVA (DEPS). Ausência justificada da professora MÁRCIA 8 
ROXANA CRUCES CUEVAS (DPSI). Havendo quórum legal, a subcoordenadora, a 9 
professora Drª Ozirlei Teresa Marcilino, iniciou a reunião às treze horas com os seguintes 10 
pontos de pauta. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS. 1.1 – Ata da Sexta reunião Ordinária do 11 
Colegiado de Licenciatura em Pedagogia, realizada no dia 05 de julho de 2021. A 12 
professora Ozirlei fez o envio prévio do arquivo com o texto da ata para apreciação do 13 
colegiado. Após a apresentação do documento final em reunião, a ata foi aprovada por 14 
unanimidade. 1.2 – Ata da Terceira reunião Extraordinária do Colegiado de 15 
Licenciatura em Pedagogia, realizada no período de 21 de julho a 23 de julho de 16 
2021. – A professora Ozirlei, também fez o envio prévio do arquivo com o texto da ata 17 
para apreciação do colegiado e, após a apresentação do documento final em reunião, a 18 
ata foi aprovada por unanimidade. 2. EXPEDIENTE: 2.1 – Inclusões em pauta: I. 19 
Criação de um espelho para preenchimento de solicitações de ADA pelos alunos. 20 
II. Divulgação em lista específica dos eventos acadêmicos que podem ser 21 
utilizados como Atividades Complementares aos estudantes em ADA. III. Projeto 22 
“Interlocuções virtuais”, em comemoração ao mês do estudante. 3. PAUTA: 3.1 – 23 
Apreciação parecer de apostilamento de Silvia Aparecida Motta Cruzeiro. A 24 
professora Ozirlei apresentou o parecer seguinte ao Colegiado: A estudante egressa 25 
SILVIA APARECIDA MOTTA CRUZEIRO solicita apostilamento em diploma de 26 
Licenciatura em Pedagogia – Supervisão Escolar para habilitação para o exercício do 27 
Magistério na Educação Infantil. O Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia 28 
analisou os documentos apresentados pela requerente, a saber diploma (frente e verso) 29 
assim como o histórico final do curso, o currículo do curso concluído (versão 1972) e o 30 
currículo do curso atual (versão 2018). A Resolução nº 9, de 4 de outubro de 2007, 31 
estabelece normas para o apostilamento, em diplomas de cursos de graduação em 32 
Pedagogia, do direito ao exercício do magistério da Educação Infantil. Segundo o artigo 33 
1º: Os estudantes concluintes do curso de graduação em Pedagogia, até o final de 2007, 34 
terão direito ao apostilamento de habilitação para o exercício do magistério da Educação 35 
Infantil, desde que tenham cursado com aproveitamento: I – Estrutura e Funcionamento 36 
da Educação Básica ou equivalente; II – Metodologia da Educação Infantil ou 37 
equivalente; e III – Prática de Ensino-Estágio Supervisionado na Educação Básica, com 38 
carga horária mínima de 300 (trezentas) horas, de acordo com o disposto no art. 65, da 39 
Lei nº 9.394/96. Após análise da estrutura curricular, das disciplinas cursadas e dos 40 
estágios supervisionados realizados, verificou-se que não houve comprovação de estudo 41 
e conclusão de disciplinas com enfoque na metodologia e na prática de ensino-estágio 42 
da Educação Infantil. Além disso, os documentos nacionais que orientam a Educação 43 
Infantil tais como Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI 44 
(1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2010) e 45 
a Base Nacional Curricular Comum - BNCC (2017) surgiram após a conclusão do seu 46 
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curso, em 1993. PARECER: Diante do exposto, as competências relativas aos 47 
componentes curriculares constantes do artigo 1º não foram atingidas por meio de outros 48 
componentes curriculares de igual ou equivalente valor formativo no currículo cursado 49 
pela requerente. Dessa maneira, o Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 50 
decide pelo indeferimento do apostilamento. Não aprovado. 3.2 – Apreciação de 51 
solicitação de quebra de pré-requisito em disciplinas das estudantes: Clara 52 
Meriguetti, Gabriela Matusoch e Suelen Nobre. O Colegiado apreciou individualmente 53 
cada solicitação com as devidas justificativas e decidiu pela aprovação, com voto 54 
contrário da professora Ana Carolina G. Marsiglia. Aprovado por maioria. 3.3 – 55 
Apreciação de solicitação de extrapolamento de carga horária de matrícula 56 
semestral da estudante: Mariana Saturnino de Paula. Os membros do Colegiado 57 
analisaram as justificativas da discente para o extrapolamento de carga horária e 58 
votaram pela aprovação do pedido. Aprovado por unanimidade. 3.4 – Apreciação das 59 
justificativas de não desligamento recebidas dos estudantes em ADA 2021- 60 
Instrução Normativa 002, de 03 de maio de 2021 e Portaria 005, de 03 de maio de 61 
2021, da Câmara Central de Graduação: Amanda da Silva Pereira, Geisa de Almeida 62 
Pastro, Iara Gomes Paulucio, Manoela Athayde Henriques, Milena Reindel Dutra e 63 
Raylla Thainara Silva Bezerra. Após apreciação individual das justificativas de não 64 
desligamento enviadas pelos discentes, o colegiado decidiu pela aprovação de todas. 65 
Aprovado por unanimidade. 3.5 – Apreciação da solicitação da estudante Natielle 66 
Carvalho Nogueira (ADA 2019). O Colegiado analisou a solicitação de não 67 
desligamento enviada pela discente, decidindo pela aprovação. Aprovado por 68 
unanimidade.  3.6 – Criação de um espelho para preenchimento de solicitações de 69 
ADA pelos alunos. A professora Maria Amélia se mostrou preocupada com as 70 
justificativas apresentadas pelos discentes em processo de desligamento de curso, pois 71 
algumas dessas extrapolam o âmbito interno e podem ser objeto de apreciação de outros 72 
órgãos, que poderão indeferir o pedido em decorrência de inadequações de forma e 73 
conteúdo. Dessa forma, propôs que seja criado um espelho, como um orientador de 74 
texto, para servir de modelo às justificativas de desligamentos dos alunos. Aprovado 75 
por unanimidade. 3.7 – Divulgação em lista específica dos eventos acadêmicos 76 
que podem ser utilizados como Atividades Complementares aos estudantes em 77 
ADA. A professora Maria Amélia propôs a criação de uma lista específica no e-mail com 78 
os estudantes em ADA para divulgação de eventos que possam servir como Atividades 79 
Complementares, para facilitar a integralização dos créditos e finalização do curso. 80 
Aprovado por unanimidade. 3.8 – Projeto “Interlocuções virtuais”, em 81 
comemoração ao mês do estudante. A professora Maria Angélica apresentou o projeto 82 
formulado para comemoração ao mês do estudante, pedindo a colaboração e 83 
participação dos demais membros do Colegiado. Após apresentação e recebimento de 84 
algumas sugestões, o projeto foi aprovado. Aprovado por unanimidade. 4. 85 
INFORMES: 4.1 – Comemorações do mês do estudante. Incluído como pauta. 4.2 – 86 
ENADE 2021. A professora Ozirlei informou que o curso de Pedagogia participará do 87 
ENADE 2021, sobre os prazos do ENADE e da necessidade do trabalho conjunto da 88 
coordenação e da secretaria para realização desse trabalho, e da importância de se 89 
pensar em ações junto aos estudantes, a respeito dessa avaliação externa de curso. 90 
Também informou que já aconteceu reunião para tirar dúvidas e formação com a 91 
Seavin/Ufes com orientações na realização da identificação e inscrição dos discentes 92 
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assim como todos os outros processos seguintes a essa primeira etapa do cronograma. 93 
4.3 – Mudança na composição da secretaria integrada dos Colegiados dos cursos 94 
de Pedagogia e Licenciatura do Campo. A professora Ozirlei informou aos demais 95 
membros sobre as mudanças na composição da secretaria integrada dos Colegiados, 96 
com a saída da servidora Marulza, que prestou um valioso trabalho durante 22 anos no 97 
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia, e a chegada de três novos 98 
servidores: Brett Aloysius Anna Van Loon, Débora Sissa Ferreira Pimentel e Janaína 99 
Campos Lopes, esta última ainda em andamento. Nada mais havendo a tratar, eu, 100 
Débora Sissa Ferreira Pimentel, secretária do Colegiado do Curso de Licenciatura em 101 
Pedagogia, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 102 
pelos demais presentes. 103 
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