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Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF
20 de dezembro de 2016
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Aos vinte dias de dezembro do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e quinze
minutos, na sala trezentos e dezenove do bloco D, Campus do Gragoatá, teve início a
reunião extraordinária do Colegiado de Unidade da Faculdade de Educação, dirigida
pelo seu presidente, Prof. Carlos João Parada Filho. Assinaram o livro de presença,
além do dirigente da reunião, a Vice-diretora da FEUFF, Prof.ª Rosane Barbosa
Marendino, os membros docentes, Zoia Ribeiro Prestes, Eunice Schilling Trein, Julián
Gindin, Denizart da Silva Fortuna, Nívea Maria da Silva Andrade (titulares), Fernando
de Araújo Penna, Jaqueline Pereira Ventura, Mônica Vasconcellos de O. Farias, André
Antunes Martins e José Luiz Cordeiro Antunes (suplentes); os membros técnicoadministrativos Jonas Emanuel Pinto Magalhães e Francisco Monteiro de Souza Neto
(suplentes) e os demais participantes ali registrados. A pauta da reunião: A
ocupação dos estudantes no prédio da Faculdade de Educação. O Prof. Carlos
Parada cumprimentou os presentes e esclareceu que a convocação desta reunião
objetivou que o presente ano não fosse encerrado sem uma conversa do Colegiado de
Unidade sobre a ocupação dos estudantes e seus rumos. Pretendeu também garantir,
por interesses pedagógicos - uma vez que esta é uma casa de formação de
educadores – que num futuro próximo fosse feita uma leitura menos apaixonada e
mais objetiva do que foi esse movimento, a fim de preparar o Colegiado e a Direção
para o ano de 2017, cujo cenário aponta para a necessidade de coesão coletiva a fim
de resistir aos ataques e garantir os direitos que foram conquistados, a duras penas,
em todos esses anos. Outro ponto de discussão para a convocação desta reunião é a
definição de uma proposta de adequação do calendário escolar que deverá ser
apresentada à Reitoria, para corrigir os descompassos que surgiram em virtude da
ocupação, onde há professores que já estão concluindo as disciplinas ministradas,
enquanto outros, ainda não, por fatores variados. Foram pontuadas situações gerais
de estudantes ou professores que não vieram à Universidade durante esse período,
turmas que se recusaram a ter aulas no pátio do campus e estudantes que não
conseguiram acessar a Coordenação da Pedagogia para validar o encaminhamento
para o estágio nas escolas. O Prof. Denizart Fortuna falou da sua preocupação a
respeito de estudantes da disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) que não
concluíram o estágio, haja vista que em janeiro as escolas estarão em recesso de
férias escolares. Sobre a situação, a Prof.ª Zoia Prestes apontou para duas questões:
Em primeiro lugar, os professores não estavam em greve por conta da ocupação,
portanto, em sua opinião, não há obrigatoriedade de um período de reposição de
aulas. Em segundo lugar, disse que tem recebido muitas mensagens de alunos que se
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sentiram prejudicados por não conseguirem concluir o estágio e, por isso, pedem o
cancelamento da matrícula nessas disciplinas. Neste sentido, ela pretende reunir o
Colegiado do Curso de Pedagogia, em janeiro, para tomar uma decisão. Ela alertou
sobre a urgência de que o calendário de 2016 seja ajustado, para que o de 2017 seja
aprovado. A Prof.ª Luciana Freitas compartilhou a respeito de como pretende agir com
um aluno que não conseguiu completar o estágio em sua turma, como sugestão para
os demais professores: Ela disse que lançará a reprovação do estudante no sistema e,
depois que ele completar o estágio, no retorno das atividades das escolas no ano que
vem, ela alterará a nota dele por meio de um memorando. Porém, se o prazo do
lançamento das notas for estendido até março, esse problema será solucionado. Ela
disse também que soube, através de contato com a PROGRAD, que o ajuste no
calendário escolar será decidido em reunião do CEPEX, no dia 11 de janeiro, e que a
FEUFF precisa encaminhar suas demandas. O Prof. Fernando Penna reapresentou a
proposta feita pela Prof.ª Zoia em reunião anterior, de que fosse prorrogado o prazo
final de digitação das notas no sistema para o início de fevereiro, a fim de que aqueles
estudantes que ainda não completaram a carga horária de estágio sejam incluídos.
Quanto aos professores que já concluíram suas disciplinas, seguirão o prazo inicial,
que deverá permanecer o mesmo. Os professores presentes concordaram que o
prazo de adiamento não deve chegar ao mês de março, para não sacrificar o
calendário escolar de 2017. Após as participações de diversos presentes que
colocaram situações pontuais, o colegiado presente aprovou os seguintes
encaminhamentos: 1) Manutenção do encerramento do semestre letivo no dia 19 de
janeiro, levando em consideração que os docentes não fizeram greve, portanto, não
há justificativa para período de reposição de dias de trabalho parados; 2) extensão do
prazo final de lançamento das notas no sistema até o dia 10 de fevereiro para dar
oportunidade a todos que precisarem completar suas disciplinas; 3) possibilidade de
cancelamento de disciplina para aqueles estudantes que se sentiram prejudicados e
desejam cursar novamente em semestre posterior; e 4) reprovação dos estudantes
que não cumpriram os quesitos necessários para aprovação na disciplina inscrita, com
possibilidade de mudança de nota daquele que vier a alcançá-los, por meio de
elaboração de memorando. Ficou decidido que a ata desta reunião será encaminhada
aos professores da casa como um documento oficial da Faculdade de Educação e
também à PROGRAD como proposta para a reunião da CEPEX. O Prof. Julián Gindin
sugeriu que a direção colocasse um resumo desses encaminhamentos no corpo do email aos professores, para facilitar a comunicação. Concluído este assunto, o Prof.
Carlos Parada passou a falar sobre a questão da institucionalidade, da necessidade
de afinar as nossas necessidades como pessoas com os interesses da instituição, na
medida do possível, procurando ouvir os dois lados, como já vem sendo feito em
alguns espaços com certo sucesso. Ele compartilhou sobre o período imensamente
doloroso e difícil vivenciado pela Direção neste semestre, diante dos desafios de
manter o prédio em bom estado com recursos diminuídos, enfrentando os entraves
próprios do sistema de gestão financeira no serviço público. Além disso, o
enfrentamento de tensões internas e externas advindas de conflitos diversos, tendo
que fazê-lo, lidando com a falta de recursos financeiros, humanos e de tempo. Ainda
assim, a Direção tem se empenhado por impulsionar suas ações embasadas em
decisões colegiadas, procurando valorizar a transparência por meio de relatórios
financeiros e de trabalhos pedagógicos, encaminhados periodicamente. Neste sentido,
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ele conclamou o apoio e o companheirismo efetivo dos membros do Colegiado de
Unidade nas reuniões e em outros espaços onde a Direção tem atuado, lutando juntos
pela construção do projeto de FEUFF que se tem acreditado e investido esforços. A
Prof.ª Rosane falou que a preocupação da Direção ao convocar o Colegiado de
Unidade de forma recorrente faz parte da proposta de pensar e decidir coletivamente
as questões de interesse comum da Faculdade e, também, poder contar com apoio
diante dos desgastes gerados pela gestão. A Prof.ª Zoia se uniu à fala da Direção,
expondo, da mesma forma, o seu desejo de apoio diante das demandas burocráticas,
técnicas e administrativas próprias da função que exerce, que se avolumam quando
ela é procurada, em grande parte, para críticas e cobranças. Em sequência, alguns
docentes fizeram uso da palavra em apoio às colocações da Direção e da
Coordenadora da Pedagogia, Prof.ª Zoia Prestes. Prosseguindo com a reunião, o Prof.
Parada solicitou que fosse agendada a primeira reunião do Colegiado de Unidade do
ano de 2017, para uma avaliação do movimento de ocupação, visando ao
amadurecimento institucional que nos prepare para os possíveis enfrentamentos do
próximo ano. O Colegiado reunido decidiu: 1) a primeira reunião de 2017 será no dia
17 de janeiro, às 14 h; 2) em fevereiro não haverá reunião por causa das férias da
maioria dos professores; e 3) as reuniões seguintes seguirão o calendário, sempre nas
quartas terças-feiras de cada mês. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Carlos Parada
encerrou a reunião às 14h30, agradecendo aos membros do Colegiado de Unidade
pelo bom trabalho desenvolvido em 2016. Eu, Heloísa Huguenin de Souza de Jesus,
lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo presidente do Colegiado de
Unidade.

Resumo das resoluções aprovadas:
1. Proposta de ajuste do calendário escolar a ser apresentado à PROGRAD; e
2. Definição de datas das reuniões de 2017.

Heloísa Huguenin de Souza de Jesus
Assistente em Administração

Prof. Dr. Carlos João Parada Filho
Presidente do Colegiado de Unidade
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