Ata no. 3 da reunião do Conselho do Centro de Formação de Educadores

Aos onze dias do mês de outubro de 2018 (11/10/2018), na cidade de Diadema, na unidade
Antônio Doll da Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, às 14h00, reuniram-se os
membros do Conselho do Centro de Formação de Educadores da UNIFESP Eliane Souza Cruz,
Itale Cericato, João Alexandrino, Silvana Zajac e os convidados Giovano Candiani e Nazareth
Jumlia de Lima. Assim, foi iniciada a reunião. INFORMES: 1. PPI: A proposta publicada pelo
Comfor, sobre a formação de professores está alinhada a proposta publicada pelo Cefe, no
entanto, exercícios de amadurecimento de alguns aspectos da nossa proposta serão futuramente
empreendidos. 2. Licença da Microsoft para os computadores do Life: haverá uma reunião no dia
quinze de outubro de 2018 (15/10/2018) para resolver o problema dos computadores. O Prof.
André Bianco estará representando o Cefe nessa reunião. ORDEM DO DIA: 1.
Institucionalização e abertura do acervo de livros: A bibliotecária Argélia enviou um relatório
dos livros patrimoniados; revistas, livros didáticos e outros materiais foram somente catalogados.
No dia dezessete de outubro de 2018 (17/10/2018) haverá uma reunião com a comissão da
Biblioteca sobre a possibilidade do Cefe abrigar uma sub-biblioteca. Nesse caso ainda não
sabemos se haverá funcionário para esse espaço. Atualmente, para requisitar o acervo do Cefe
usamos o sistema de anotação e temos uma voluntária que é membro do comitê gestor do LIFE
que se

disponibilizou a estar somente as sextas-feiras de manhã, dia em que podemos abrir o

acervo para consulta e empréstimo. Contudo, precisamos criar o regimento, planilha de controle
e outros documentos de gestão, pois, não temos todo o acervo conferido. Em função disso,
decidimos que lançaremos uma carta para a comunidade acadêmica explicando que o Cefe está
pleiteando condições para o acesso da comunidade ao acervo e por esta razão, o acervo ficará
fechado para consulta e empréstimo até a regularização da situação. 2. Informatização dos fluxos
de atividades do Cefe: tanto o Life, quanto a Comissão Científica precisam pensar em
metodologias que facilitem seus fluxos. 3. Regimento: as demandas do Cefe tendem a crescer.
Precisamos rever o regimento para podermos convidar mais pessoas para compor as diferentes
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instâncias do Centro. Isso será colocado no plano de ação para ser estudado e revisto nos
próximos meses. 4. Solicitações de uso pontual do Life: ainda não temos o agendamento do Life
informatizado. Para solicitações pontuais, será disponibilizado o LIFE 1, caso não esteja
ocupado. No caso dos LIFEs 2 e 3 a solicitação de uso continua de acordo com o regulamento.
Por isso, as informações no site serão atualizadas e a comunidade será informada por e-mail. 5.
Projetos vinculados ao Cefe: precisamos pensar em um projeto “guarda chuva” para chamar mais
pessoas para participarem do Cefe. Contudo, temos uma grande preocupação se os objetivos dos
projetos cadastrados estão atrelados a formação de professores. Isso se torna um grande
problema para a Comissão científica. Segundo a profa. Silvana, grande parte dos projetos
propostos para a curricularização da extensão, nos cursos de graduação do campus Diadema
estão voltados para atividades na educação básica e vários pendem para a formação de
professores em diferentes perspectivas. Tais projetos precisam ser convidados para o Cefe, para
que se faça uma reflexão epistemológica acerca dessa área. Isso precisa ser revisto e discutido
em uma próxima pauta. 6. Outros assuntos: a) foram verificados os armários que estão no Life 1
e estão lotados de materiais sem identificação. Há também materiais no chão e nas mesas sem
identificação. Será feita uma chamada para que os donos dos materiais possam organizá-los,
identificá-los, doá-los ou retirá-los dos armários de forma que possamos colocar os novos
materiais que estão no chão e nas mesas ou mesmo requisitar um novo armário para os materiais
do projetos vinculados ao CEFE. b) o Prof. João já fez a inserção do Cefe no SEI – Sistema
Eletrônico de Informações e já solicitou a inserção do Cefe no Centro de Custos. c) quanto a
reorganização da Unidade Antônio Doll, ficou acordado que os professores com projetos
vinculados ao Cefe poderiam pleitear espaços comuns na reorganização. Para isso a Profa.
Silvana ficou responsável por responder o e-mail do Prof. Renato, sobre o assunto. Estando todos
de acordo, a reunião foi encerrada às 16h30. Não havendo mais nada a tratar nesse dia, eu,
Silvana Zajac, lavrei a presente ata que será lida e submetida aos membros do Conselho do
Centro de Formação de Educadores.
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