ATA N. 2 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE
EDUCADORES DA ESCOLA BÁSICA – CEFE - DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO – UNIFESP - CAMPUS DIADEMA.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e
trinta minutos (10h30min.), na sala Nº 1 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 Itale Luciane Cericato. Havendo quórum com a presença de 04 (quatro)
Conselheiros do Órgão Complementar: Profª Drª Eliane de Souza Cruz, Profª Drª
Silvana Zajac e Prof. Dr. João Miguel de Barros Alexandrino I. ORDEM DO DIA: 1) A
presidente recebeu o pedido de desligamento dos membros da comissão administrativa
e financeira composta pela Profa. Dra. Marilena Aparecida de Souza Rosalen
(coordenadora), Prof. Dr. Sergio Stoco e Técnica Administrativa em Educação Cristiane
Rodrigues da Silva e o submete para análise e apreciação do conselho. DECISÃO:
pedido aceito. Comissão passará a ser coordenada pelo Prof. Dr. João Miguel de
Barros Alexandrino e novos membros serão convidados a participar havendo
necessidade mediante a demanda de trabalho. 2) Institucionalização do acervo de
livros do LIFE. O LIFE possui um volume significativo de livros que poderia ser aberto
para consulta da comunidade. O técnico disponibilizado pelo TI para abertura do LIFE
no horário de funcionamento da sala de estudos não foi autorizado a cuidar do acervo.
Discutiu-se a possibilidade do acervo ser aberto, sob responsabilidade da estudante
Deborah A. Colella Santiago, nas sextas-feiras período da manhã. Profa. Eliane
informa que livros foram enviados para o setor de patrimônio e estão em processo de
catalogação/patrimoniamento. DECISÃO: Será realizada consulta à biblioteca para
verificar possibilidade de abertura de uma subsede e com isso viabilizar-se a consulta

Rua Antônio Doll de Moraes, 105
Centro Diadema 09920-540
cefe.diadema@unifesp.br

ao acervo. Profa. Eliane ficou responsável por essa consulta. Enquanto este processo
estiver em andamento as chaves dos armários onde os livros estão armazenados, hoje
em posse de vários docentes da licenciatura, serão recolhidas. Será divulgado um
informe para a comunidade. 3) Proposta do CEFE para o PPI Unifesp. Foi discutida a
proposta elaborada pelo CEFE para inserção na plataforma como contribuição ao PPI
da universidade. A proposta possui alguns pontos que convergem com os discutidos
em reunião realizada no COMFOR com o mesmo fim. DECISÃO: incluir a proposta na
plataforma tendo como proponentes os membros da equipe do CEFE e coordenadores
de projetos vinculados. 4) Definição do calendário de reuniões para os meses de
outubro e novembro.

DECISÃO: Foram estipuladas as datas 11/10 e 27/11.

5)

Indicação de suplente para a congregação. Prof. Romilda, representante do CEFE na
congregação, solicita que um membro do conselho seja seu representante suplente.
DECISÃO: O conselho indica a Profa. Dra. Silvana Zajac como representante suplente
do CEFE na congregação. 6) Correspondências oficiais do CEFE. Ficou acordado que
todas as correspondências oficiais, encaminhadas para a comunidade interna ou
externa da Unifesp, passarão pelo conselho. Será definido o modelo padrão de papel
timbrado a ser utilizado nessas correspondências.

Nada mais havendo a tratar e

estando todos de acordo a reunião foi encerrada às dezessete horas e quinze minutos
(17h15min.). Para constar, eu, Itale Luciane Cericato, presidente, 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:

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

______________________________________________

Prof. Dr. João Miguel de Barros Alexandrino: ______________________________
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