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Informe 1 - PPP Curso de Pedagogia – versão 2020

Página Feusp  Graduação  Institucional  Projeto

Político Pedagógico  Licenciatura em Pedagogia

projetopoliticopedagogico2020online04fev.pdf


4

Informe 2 – Caderno de apoio ao estudante da 

Feusp – versão 2020

Página Feusp  Graduação  Apoio ao Aluno 

Caderno de Apoio ao Estudante da Feusp

2020CadernosApoioLicenciaturas_04fevOnLine.pdf
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Informe 3 – Consta do Caderno 

de Apoio...

CG e CoCs – estudo sobre

necessidade de regulamentação

específica na Feusp

GUARDA RELIGIOSA

Art. 7ºA Ao aluno regularmente matriculado em

instituição de ensino pública ou privada, de

qualquer nível, é assegurado, no exercício da

liberdade de consciência e de crença, o direito de,

mediante prévio e motivado requerimento,

ausentar-se de prova ou de aula marcada para

dia em que, segundo os preceitos de sua religião,

seja vedado o exercício de tais atividades,

devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e

sem custos para o aluno...
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Informe 4 – Semana de 

Calouros - 17 a 21/02

20/02 14h30 e 19h30 –

Recepção aos ingressantes 

(Direção, CG, CoCs, docentes)

Programação da Semana de Recepção aos

Calouros da Feusp

Segunda-feira 17/02

Roda de conversa com Professora Ana Luiza Jesus

da Costa e interação

Terça-feira 18/02

Mesa "A educação respira luta"

Quarta-feira 19/02

Dinâmica e confraternização organizadas pela

Atlética

Quinta-feira 20/02

Apresentação das entidades, Dinâmica dos

coletivos e Confraternização

Sexta-feira 21/02

Apresentação dos espaços institucionais e

Incorporação a um bloco de carnaval
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Informe 5 – Comissão de Estágios, Estudos 

Independentes e TCC

Profa. Vivian

PlanoEstagioCurricular_discussao_normativas_modelo.pdf
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Comissão de Equidade

Exposição: Biancha Angelucci

Comissão de Equidade.pptx
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Programa Acolhe
Exposição: Claudia Riolfi

Acolhe_FEUSP_13_02_2020.pptx
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Programa Autonomia Acadêmica

Exposição: Karina Molina 

e Rita Galego

GT Autonomia Acadêmica

Dislane Zerbinatti Moraes

Émerson de Pietri

Jaime Francisco Parreira Cordeiro

Karina Soledad Maldonado Molina

Katia Cristina Silva Forli Bautheney

Rita de Cassia Gallego

Roni Cleber Dias de Menezes

Rosângela Gavioli Prieto

Comissão 2020 

Dislane Zerbinatti

Émerson de Pietri

Jaime Cordeiro

Karina Molina 

Katia Bautheney

Rita Gallego

Teresa Rego
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Contexto

Necessidade de reconhecer as especificidades

do processo de inserção e desenvolvimento

dos/as estudantes do curso de pedagogia e

demais licenciaturas nas práticas orais e

letradas próprias à cultura acadêmica

A universidade adotou tradicionalmente

práticas formativas que pressupõem que

os(as) estudantes tenham familiaridade com

uma determinada escrita científica ou

acadêmica
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Histórico

A preocupação com a autonomia acadêmica 

dos(as) estudantes não é algo novo na Feusp: 

2001 / 2013 / 2016

2018: nova gestão para a Comissão de Graduação

propôs trazer para a pauta das reuniões

pedagógicas a retomada de questões sensíveis ao

corpo discente, dentre esses as práticas de leitura

e escrita acadêmicas

2019: a reunião pedagógica se orientou por esse

tema e se decidiu, na ocasião, organizar um grupo

de trabalho que pudesse dar prosseguimento às

discussões e ações iniciadas naquele momento
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Princípios

Ampliar possibilidades de aproveitamento e

fruição da vida acadêmica

Criar condições favorecedoras da progressiva

integração dos estudantes da Feusp na

cultura universitária e da aquisição das

práticas acadêmicas características do

campo da Educação
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Objetivos

Instituir práticas acadêmicas que favoreçam a consolidação
de autonomia acadêmica pelos alunos ingressantes, no que
se refere em especial à leitura de textos e às formas de
escrita próprias ao letramento acadêmico.

Fomentar ações de formação (oferecimento de disciplinas na
graduação e pós-graduação, minicursos, oficinas, oferta de
materiais didático/pedagógicos, de dispositivos on-line
digital e outras), que possibilitem a apropriação de práticas
de fala, escuta, leitura e escrita acadêmicas, próprias às
diferentes áreas e disciplinas que compõem o curso de
Pedagogia e o campo da Educação.

Orientar docentes e estudantes sobre os recursos da/na
USP que possam contribuir para seu desenvolvimento
acadêmico e cultural.



15

Ações

. consolidar instrumentos de caracterização do perfil

dos/as estudantes e/ou das turmas, em seu primeiro

ano na universidade ou curso de licenciatura, nos cursos

da Faculdade de Educação.

. propor e acompanhar ações de tutoria a serem

realizadas por docentes e pesquisadores em nível de pós-

graduação e de pós-doutorado para o acolhimento de

estudantes ingressantes em nível de graduação, pós-

graduação e os oriundos de intercâmbio, continuamente

. realizar encontro semestral com os docentes

ministrantes de disciplinas do primeiro ano do curso

de Pedagogia para o estabelecimento de propostas de ação

formativa em práticas de letramento acadêmico próprias

de cada uma das disciplinas introdutórias do curso
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. contribuir para a construção de acordos mínimos,

entre docentes, sobre práticas de leitura e de

exercícios de produção escrita para iniciar os alunos

em algumas das rotinas e exigências da formação

universitária e da produção acadêmica, consideradas

as especificidades de cada área de conhecimento que

compõe os cursos de Licenciatura e de Pós-Graduação

. fomentar a oferta de oficinas e minicursos sobre

estratégias de estudo e estilos de aprendizagem;

. incentivar a realização de cursos de extensão, por

docentes, bem como de cursos específicos, por setores

da Feusp, como bibliotecas e laboratórios, em

colaboração entre si e/ou com outras unidades, que se

destinem ao estudo e ao ensino de algumas técnicas e

práticas da leitura ou da produção de textos acadêmicos



17

. contribuir para a construção de acordos mínimos,

entre docentes, sobre práticas de leitura e de exercícios

de produção escrita para iniciar os alunos em algumas

das rotinas e exigências da formação universitária e da

produção acadêmica, consideradas as especificidades de

cada área de conhecimento que compõe os cursos de

Licenciatura e de Pós-Graduação

. fomentar a oferta de oficinas e minicursos sobre

estratégias de estudo e estilos de aprendizagem;

incentivar a realização de cursos de extensão, por

docentes, bem como de cursos específicos, por setores da

Feusp, como bibliotecas e laboratórios, em colaboração

entre si e/ou com outras unidades, que se destinem ao

estudo e ao ensino de algumas técnicas e práticas da

leitura ou da produção de textos acadêmicos
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. incentivar os(as) estudantes ingressantes do curso
de Pedagogia a aproveitarem as atividades de
estudos independentes dos 1º e 2º semestres do
curso em espaços e atividades de formação para a
leitura e a escrita oferecidas em diferentes unidades e
setores da USP e de outras instituições

. promover discussões para a concepção, elaboração
e reconfiguração de disciplinas ofertadas na Feusp
(de modo condensado ou não; em horários regulares ou
alternativos; em parceria entre docentes) que possam
contribuir para o desenvolvimento das práticas de
leitura e escrita dos(as) estudantes

. estimular a criação e oferta de disciplina optativa
sobre leitura e produção de textos que contemple os
objetivos propostos pelo GT Autonomia Acadêmica
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. realizar, em parceria com o Centro Acadêmico

Professor Paulo Freire, atividades de recepção de

calouros em que docentes (e/ou doutorandos, e/ou

pós-doutorandos) apresentem suas relações com a

leitura e a escrita em seus processos de inserção na

cultura acadêmica

. criar formas e práticas de divulgação de

informações para os alunos a respeito da diversidade

de experiências culturais e formativas oferecidas

pela vida universitária no âmbito da USP;

concretamente, no caso da Feusp, produzir materiais de

divulgação que sistematizem as inúmeras iniciativas

desenvolvidas pelos diversos docentes e grupos de

cultura, de estudos e de pesquisa, e incentivo de ações

que estes possam desenvolver junto aos alunos

ingressantes
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. promover parcerias com vistas a criar aplicativo e

espaço no site da Feusp para notificar estudantes

sobre atividades e ações de formação para práticas de

leitura e escrita acadêmicas, ou de integração mais

ampla à cultura universitária

. realizar curadoria de material disponível na web

para transmissão complementar de conteúdos

importantes para o desenvolvimento da autonomia

acadêmica
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Diretor e do Vice-diretor



Exposição: Maria 

Isabel de Almeida

DCN e BNC para F de Profs.pptx

