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2 Comissão de Graduação -- Reunião ordinária

Ata da 269a sessão3
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Ata da 269a sessão (Reunião Ordinária) da Comissão de Graduação (CG), realizada aos

04/10/2018, na Sala 101, Bloco A, sob a presidência de profa. Rosângela Prieto e com a

presença dos membros: Ana Laura Godínho Lima, Claudia Valentina Assumpção Galian,

Elie George Guimaraes Ghanem Junior, Livia de Araújo Donnini Rodrigues, Márcia

Aparecida Gobbi, Ocimar Munhoz Alavarse, Roni Cleber Dias de Menezes, Rubens

Barbosa de Camargo e o chefe do Serviço de Graduação, Joel Lisboa Júnior. A profa.

Vivian Batista justificou sua ausência. 1 -- EXPEDIENTE. 1.1 - Comunicados da

Presidenta da CG. A profa. Rosângela Informa que Reitor da USP virá à Feusp, no dia

29/11, às 16h, conversar com os docentes. O prof. Marcos Neira solicita que os

docentes se organizem para definir os temas que gostariam de apresentar. 1.2 -

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC. Não

houve. 1.3 - Comunicados da CoC Pedagogia. Não houve. 1.4 - Comunicados da

CoC Licenciaturas. Não houve. 1.5 - Comunicados dos membros da Comissão

de Graduação. Não houve. 2 - QBDEM..Dg..DIA: 2.1 - PRIMEIRA..PARTE. 2.2 -

Apresentação e discussão da experiência de Estágio Integrado das

disciplinas: Educação Infantil (profas. Mana Letícia Nascimento e Patrícia

Dias Prado) e POEB ll/Coordenação do Trabalho na Escola (profs. Ocimar

Alavarse e Rubens Barbosa de Camargo). A profa. Marca Letícia lê para os

presentes o relato da profa. Patrícia Prado sobre a experiência de implantação da

disciplina EDM0340 - Projeto de Estágio em Docência em Educação Infantil: ".#npo/úanáe

enfatizar a importância das disciplinas do novo currículo, entendendo a necessidade de

permanecer defendendo a ampliação de disciplinas que tratem do campo da Educação

Infantil. Foi bastante produtiva esta nova experiência, mais alargada, com condições de

aprofundar mais as teorias, tanto quanto, suas reflexões a partir das diversas e intensas

experiências vivenciadas nos estágios, também com maior acompanhamento e
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de outras disciplinas que componham o currículo da EI. Grande parte das/os estudantes

do curso têm nessa etapa sua primeira experiência de trabalho, por meio do estágio

remunerado, com crianças pequenas; em alguns casos, com crianças. O convite para vir

aqui, importante dizer, tem a ver com a "nova" disciplina, totalmente dedicada ao

estágio. Na EI não constituímos um PIED, porque compreendemos que não havia outra

área com a qual nos integrar. Assim, oferecemos uma disciplina - EDM 0340 - de 30

horas que cumpre o papel de supervisionar um estágio de 60 horas - o dobro do que

tínhamos nos últimos anos, na grade imediatamente anterior. Mas o mais importante foi

a criação da disciplina de supervisão, que acontece em paralelo - melhor dizer que em

interdependência - com a disciplina obrigatória. A minha experiência foi com a turma do

vespertino, no lo semestre de 2018, e, pela primeira vez, em ll anos, pude, de fato,

acompanhar a elaboração e o desenvolvimento de prometo de observação, no estágio.

Pude organizar as aulas/encontros da EDM0340 de acordo com o que era planejado e

realizado, e a disciplina obrigatória serviu como suporte para a escolha de focos de

observação e para a análise do que foi visto e registrado. O tempo da disciplina foi

utilizado de maneira flexível: grupo completo nos primeiros encontros/aulas; grupos

temáticos, que demandavam menos tempo, atendidos em diferentes dias; tempos

vagos, por exemplo. Preciso destacar a importância do trabalho das educadoras, num

acompanhamento ainda mais sistematizado de um grupo de estudantes na escola-

campo da EI, a EMEI Carolina Mana de Jesus. Da minha turma do vespertino eram sete,

mais uma do noturno. Outras tantas da prosa. Patrícia Prado. Ao término do estágio, as

educadoras Marina e Sandra me convidaram a participar da devolutiva, na escola, e,

apesar das tensões inerentes a um momento como esse, avalia que foi muito

significativo para a escola e para nós. Para mim, particularmente, além de ouvir e

conhecer a escola, ao vivo, a devolutiva deu elementos para repensar alguns dos textos-

base e dos indicativos do que é desejável e do que é possível, considerando as

expectativas dos/as estudantes. Em relação aos demais, foi muito bom saber das

surpresas que vários/as tiveram em relação às escolas que os/as aceitaram, que tinham

projetos como o Quintal de Alice, da EMEI Dona Alice Feitosa, ou a Casa da Arvore. da
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EDM0434 - Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas 11. Após discussão, a

solicitação foi aprovada por 8 (oito) votos pela unanimidade dos presentes. 2.7 -

Minuta da Comissão de Equidade. Após discussão, a minuta foi aprovada, sugerindo

alteração na composição da Comissão, incluindo a representação de 2 (dois)

funcionários técnicos administrativos. 8 - Manual para os ingressantes da Feusp. A

profa. Rosângela informa que alguns documentos da CG estão passando por revisão por

estarem com informações desatualizadas e um deles é o Manual da Pedagogia que

passaria a chamar "Manual do Estudante", título provisório, cujo princípio é conter

informações da Licenciatura em pedagogia e das demais licenciaturas em mesma

publicação. Sugere consolidar um documento que seja uma matriz e que alterações

posteriores seja a partir dessa matriz. Após manifestações a proposta foi aprovada pela

unanimidade dos presentes. 2.9 - Número mínimo de alunos em disciplinas

optativas. A profa. Rosângela informa que em reunião com os chefes dos

departamentos a posição apresentada por eles foi de manter o uso do ofício já exarado

pela CG. Ponderaram que se tem que respeitar os prazos das la e 2a interação de

matrículas para consolidar o número de inscritos. Sugeriram divulgação mais ampla das

disciplinas optativas junto aos discentes, buscando atrai-los. Após manifestações a CG

decidiu por manter apenas o ofício sem a necessidade de sua formalização por meio de

Portaria. 2.10 - Alterações do curso de Pedagogia para alunos graduados. Item

retirado de pauta. Será retomado na próxima reunião da CG. As 13h00, agradecendo a

presença de todos, a profa. Rosângela Gavioli Prieto, Presidente, encerrou os trabalhos

e eu, Rosangela C. S. Bernardo Ferreira, lavrei a presente ata que será assinada pela

Presidente à sessão de sua aprovação. São Paulo, 27 de maio de 2019.
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