ATA N. 1 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE
EDUCADORES DA ESCOLA BÁSICA – CEFE - DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO – UNIFESP - CAMPUS DIADEMA.

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às doze horas e cinco
minutos (12h05min.), na sala Nº 3 do LIFE, da Unidade Antônio Doll, sito na Rua
Antônio Doll, 105, – 1º Andar, nesta cidade de Diadema, reuniram-se ordinariamente os
membros do Conselho do Centro de Formação de Educadores da Escola Básica da
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP Campus Diadema, sob a presidência
da Profª Drª Marilena Aparecida de Souza Rosalen. Havendo quórum com a presença
de 05 (cinco) Conselheiros do Órgão Complementar: Profª Drª Marilena Aparecida de
Souza Rosalen, Profª Drª Eliane de Souza Cruz, Profª Drª Ítale Luciane Cericato, Profª
Drª Silvana Zajac e a Técnica Administrativa em Educação Cristiane Rodrigues da
Silva. I. ORDEM DO DIA: 1) Proposta apresentada pelo professor Sergio Stoco –
Subsede da Biblioteca em um dos LIFEs (Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores): A presidente Marilena Rosalen recebeu uma solicitação do professor
Sergio Stoco via e-mail para a criação de uma subsede da biblioteca em um dos LIFEs,
a fim de revitalizar o Antônio Doll e para os estudos dos discentes do Campus.
DECISÃO: A proposta do professor Sergio Stoco foi deliberada e aprovada com
ressalvas, pois o Conselho entende que não dá para viabilizar esta proposta sem um
técnico-administrativo disponível para controlar o acervo e os empréstimos. Será
encaminhada uma resposta via e-mail informando o conselho se posiciona
favoravelmente à proposta desde que haja um técnico-administrativo sob a
responsabilidade do CEFE, para que possamos reabrir a sala de estudos do LIFE, que
só foi fechada por falta de recurso humano; 2) Apresentação da Mesa Redonda do
CEFE no IV Congresso Acadêmico da UNIFESP – Universidade e Sociedade: Saberes
em diálogo: O CEFE irá participar de uma apresentação à comunidade no dia
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12/06/2018 na sala 01 da Unidade Manoel no horário das 9h às 10h sendo que a Mesa
Redonda terá como moderadora a professora Ítale Cericato. DECISÃO: Será realizado
um convite via e-mail à professora Verilda para sua participação no CEFE devido ao
seu envolvimento desde a sua concepção, processo de criação, discussões internas,
regulação e até a aprovação como órgão complementar pelo CONSU; a professora
Eliane Cruz também irá compor a mesa para discussão; 3) Eleição para a gestão 20182020 do CEFE: Os docentes Ítale Cericato e João Miguel de Barros Alexandrino se
candidataram aos cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
DECISÃO: Os candidatos Ítale Cericato e João Miguel foram eleitos pelo Conselho do
CEFE para Presidente e Vice-Presidente na gestão 2018-2020, sendo: 3 (três) votos a
favor, 1 (um) voto contra e 1 (uma) abstenção; 4) Inclusão de Pauta: Informatização
dos procedimentos da Comissão Científica: Foi sugerido uma consulta ao TI do
Campus para orientação no que diz respeito ao site do CEFE e a sua manutenção.
DECISÃO: As professoras Eliane Cruz e Marilena Rosalen irão solicitar uma Reunião
com o servidor Felipe Dias (Chefia do TI) para o mês de julho para orientação. II.
INFORMES: 1) Criação de órgão complementar – CEFE aprovado em reunião do
CONSU de 09.05.2018. ENCAMINHAMENTO: Considerando que nenhuma das
integrantes do Conselho do CEFE estará presente na próxima Congregação do dia
07/06/2018 para dar o informe sobre a aprovação do CEFE como órgão complementar
no CONSU, será solicitado via e-mail ao professor João Miguel que realize o informe.
OBSERVAÇÃO: Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo, a presidente
Marilena Aparecida de Souza Rosalen agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às quatorze horas e treze minutos (14h13min.). Para constar, eu, Cristiane
Rodrigues da Silva, Administradora, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
pelos membros do Centro de Formação de Educadores da Escola Básica (CEFE) será
assinada pelos presentes:
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Profª: Drª Marilena Aparecida de Souza Rosalen

_________________________

Profª: Drª Eliane de Souza Cruz _________________________________________
Profª: Drª Ítale Luciane Cericato _________________________________________
Profª: Drª Silvana Zajac

______________________________________________

Técnico Administrativo: Cristiane Rodrigues da Silva
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