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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 1 
EM PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 2 
EM SEIS DE SETEMBRO DE 2021, COM INÍCIO ÀS TREZE HORAS E VINTE 3 
MINUTOS. ESTIVERAM PRESENTES OS PROFESSORES: A coordenadora, 4 
professora OZIRLEI TERESA MARCILINO (DTEPE), a subcoordenadora MARIA 5 
ANGÉLICA VAGO SOARES (DLCE) e os representantes: MARIA AMÉLIA DALVI 6 
SALGUEIRO (DLCE), ANA CAROLINA GALVÃO MARSIGLIA (DTEPE), 7 
ALEXANDRO BRAGA VIEIRA (DEPS).  Ausência justificada das professoras 8 
ROSIMEIRE SANTOS BRITO (DEPS), DULCINÉA CAMPOS SILVA (DEPS) e 9 
MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS (DPSI). Havendo quórum legal, a 10 
coordenadora, a professora Drª Ozirlei Teresa Marcilino, iniciou a reunião às treze 11 
horas e vinte minutos com os seguintes pontos de pauta. 1. APRECIAÇÃO DE ATA. 12 
1.1 – Ata da Sétima reunião Ordinária do Colegiado de Licenciatura em 13 
Pedagogia, realizada no dia 02 de agosto de 2021. A professora Ozirlei fez o envio 14 
prévio do arquivo com o texto da ata para apreciação do colegiado. Após a 15 
apresentação do documento final em reunião, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. 16 
EXPEDIENTE: nenhuma inclusão. 3. PAUTA: 3.1 Homologação do ad referendum 17 
sobre demanda de oferta de disciplinas para o Semestre 2021/2. A professora 18 
Ozirlei apresentou a demanda seguindo a proposta do levantamento feito para o 19 
semestre anterior, no entanto revisado e com algumas modificações, atendendo o 20 
sistema de rodízio de dias de ofertas das disciplinas, conforme IN nº 01, de 27 de abril 21 
de 2018, tendo como base o período a partir de 2020/1 (Earte). Após apreciação, 22 
aprovado por unanimidade; 3.2 Homologação do ad referendum da lista dos 23 
estudantes inscritos para o ENADE 2021. A professora Ozirlei apresentou a lista e o 24 
quantitativo de estudantes inscritos no Enade 2021, num total de 80 ingressantes e 150 25 
concluintes, ou seja, 230 estudantes inscritos para realizar a prova em 14 de novembro 26 
de 2021, presencialmente. O trabalho de inscrição dos estudantes foi realizado desde 27 
que assumiu a coordenação do Colegiado, de acordo com as orientações e 28 
informações da Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin/Ufes) e com o apoio da 29 
secretaria integrada do Colegiado, mais especificamente da servidora Janaína que 30 
realizou o trabalho técnico e a coordenação fez os encaminhamentos das informações 31 
e do processo. Informou que este é um trabalho minucioso que envolve cálculos, 32 
refinamento de listas de estudantes, comparação de listas e dados, conhecimento do 33 
Sistema Enade e a leitura das legislações que envolvem a avaliação externa e, 34 
também o conhecimento de funções técnicas para acesso e inscrição dos estudantes, 35 
o que requer da coordenação de curso atenção e, consequentemente responsabilidade 36 
em/com todas as etapas. O cronograma Enade 2021 da Seavin/Ufes iniciou desde 23 37 
de junho de 2021, com as inscrições da equipe técnica e treinamento online, ainda sob 38 
a coordenação da professora Dulcineia, e tem finalização prevista apenas em 11 de 39 
fevereiro de 2022, última etapa e recurso do Exame. A coordenadora colocou a lista 40 
sob apreciação, que em seguida foi aprovada por unanimidade; 3.3 Apreciação 41 
Resolução Nº XX/2021-PROGRAD. A coordenadora Ozirlei apresentou a proposta da 42 
Resolução que trata da regulamentação do Ensino Remoto Temporário e Emergencial - 43 
Earte, e da adoção do ensino híbrido em condições específicas, a oferta de disciplinas 44 
no segundo semestre letivo especial de 2021 nos cursos de graduação da 45 
Universidade Federal do Espírito Santo e o funcionamento do Centro de Educação 46 
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Infantil Criarte. Após ampla discussão, e dadas as condições de desconhecimento da 47 
decisão oficial do Conselho Universitário a respeito da migração para a fase 3 do Plano 48 
de Contingência da Ufes, a partir do semestre letivo 2021/2, resultado da reunião 49 
finalizada no dia 03 de setembro de 2021, a sugestão acatada pelo Colegiado foi de 50 
encaminhar o seguinte texto: Art. 4º, § 2º, Inciso III. Redação atual: “o número mínimo 51 
de discentes matriculados/as nas disciplinas optativas, desde que ofertadas para 52 
alunos/as finalistas;”. Isso é contraditório à argumentação de regularização de oferta. 53 
Proposta de supressão (já feita em outras versões): “o número mínimo de discentes 54 
matriculados nas disciplinas optativas”. Outras questões foram levantadas e discutidas 55 
como: as avaliações regulares sobre o andamento das atividades presenciais serão 56 
promovidas pela Administração Central com participação do COE, da Progep, dos 57 
diretores e diretoras de Centro, sobre a possibilidade inclusive de retornar à Fase 2 58 
quando se detectar aumento de casos. Questionamento: essa avaliação é de que 59 
natureza? Sanitária? E não caberia uma avaliação pedagógica (essa sim, atribuição da 60 
Resolução do Cepe)? Ainda, que a partir de consulta a especialistas, a Administração 61 
Central não apenas se esforce por apresentar uma proposta de inclusão dos discentes 62 
com comorbidades ou algum outro impedimento, afim de que possam acompanhar as 63 
aulas práticas, mas que faça constar em resolução de forma normativa, para garantir a 64 
efetivação das ações. Uma outra discussão foi sobre a organização das disciplinas 65 
pelos departamentos, concentrando as aulas presenciais em um só dia ou turno para 66 
minimizar o deslocamento dos estudantes e permitir a presença nas aulas online. E por 67 
fim, implicações para a Resolução, no que se refere às matrículas, o ponto 68 
apresentado: Que só retorne às atividades presenciais na Ufes pessoas que tenham 69 
completado seu plano de imunização. A professora Ozirlei informou que todas as 70 
questões serão apresentadas na reunião da Câmara Local de Graduação com a 71 
PROGRAD, agendada para o dia 28 de setembro de 2021. Os membros do Colegiado 72 
solicitaram participação na referida reunião, que foi acatada pela coordenação. Após 73 
apreciadas, as sugestões foram aprovadas por unanimidade; 3.4 Apreciação do 74 
Diagnóstico do ensino de Graduação no CE no ano de 2020. A coordenadora 75 
informou que o diagnóstico foi apresentado em reunião da PROGRAD com as 76 
coordenações de cursos de graduação da Ufes, que teve participação dos membros do 77 
colegiado, a professora Maria Angélica, a professora Maria Amélia e a professora Ana 78 
Carolina. A professora Ozirlei passou a palavra para a manifestação dos membros que 79 
acompanharam a divulgação dos dados para que pudesse compartilhar suas 80 
impressões. Em seguida, com base na reunião realizada e no documento enviado pela 81 
Prograd, conforme Ofício nº 109/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES - Diagnóstico do 82 
Ensino de Graduação no CE no ano de 2020, o Colegiado de Pedagogia deliberou 83 
sobre o registro de suas considerações nas seguintes instâncias: Colegiado de 84 
Educação do Campo, Departamentos do Centro de Educação, Comissão de avaliação 85 
do Earte do Centro de Educação, Conselho Departamental do Centro de Educação, 86 
Pró-Reitoria de Graduação e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. aprovado por 87 
unanimidade. 4. INFORMES: 4.1 Comemorações do mês do estudante; a 88 
professora Maria Angélica compartilhou os resultados do Projeto Interlocuções Virtuais, 89 
sendo que foram momentos de muito aprendizado e com participação de estudantes e 90 
professores/as do CE. 4.2 Mostra de Profissões Ufes 2021; A professora Maria 91 
Angélica, que faz parte da Comissão do evento, compartilhou alguns dados sobre e o 92 
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evento: ele acontecerá (online), no mês de novembro. A proposta é a produção de um 93 
vídeo curto, abordando aspectos sobre o Curso de Licenciatura em Pedagogia. 94 
Também relatou que estará na produção junto à coordenadora Ozirlei. 4.3 Reunião 95 
com estudantes inscritos no ENADE 2021. A professora Ozirlei informou que 96 
realizará duas reuniões com os estudantes do curso de Pedagogia inscritos no ENADE 97 
2021, a saber, no dia 09 de setembro de 2021, às 19 horas e no dia 10 de setembro, 98 
sexta-feira, às 10 horas. O convite também foi extensivo aos membros do colegiado. 99 
Informou ainda que, o cronograma de trabalho com os estudantes sobre o ENADE tem 100 
necessidade de dedicação da coordenação e da secretaria para sua realização, pois 101 
trata-se não apenas da realização da prova, mas de pensarmos ações junto aos 102 
estudantes, a respeito de orientações e informações sobre essa avaliação externa e 103 
suas implicações para o curso. Nada mais havendo a tratar, eu, Ozirlei Teresa 104 
Marcilino, coordenadora do Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia, lavrei a 105 
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 106 
presentes. 107 
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