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BOLETIM PEDAGÓGICO 

Nesta edição >>> 

Para nos organizarmos 

para o segundo semestre 

letivo de 2020. As ações do Colegiado de Pedagogia 

Disponibilizamos um conjunto de 

orientações para a elaboração dos 

Programas das Disciplinas e Planos de 

Aula com base na Instrução de Serviço 

PROGRAD nº 001/2020.  

A prática social onde estamos inseridos e inseridas nos impõe aprendizagens em praticamente 

todos os setores de nossas vidas. Estamos, então, nos adaptando a esta nova realidade.  
 

DIA EVENTO 

25 a 

29/01 

Recepção dos estudantes 

01/02 Início das aulas 

02/04 Final do primeiro 

bimestre 

05/04 Início do segundo 

bimestre 

17/06 Final do segundo bimestre 

18/06 

a 

24/06 

Realização dos exames 

finais das disciplinas do 

semestre 

25/06 Fechamento das pautas. 

 

Com a decisão pela retomada das 

atividades acadêmicas na Universidade 

Estadual de Londrina, os integrantes do 

Colegiado de Pedagogia iniciaram as 

tratativas para a volta às aulas. 

Paralelamente, participamos de diversas 

reuniões junto a Câmara de Graduação para 

construir os documentos legais 

necessários. 

Após inúmeras reuniões com estudantes e 

docentes chegou-se a um desenho 

curricular elaborado exclusivamente para a 

excepcionalidade desses tempos de 

pandemia. Decidimos ofertar 

bimestralmente as disciplinas, 

considerando que em um possível retorno 

teríamos um número menor de atividades 

para administrar e consequentemente um 

número menor de pessoas circulando pelo 

CECA. 

o Projeto Pedagógico do curso de 

Pedagogia nos estimulou a elaborar este 

Boletim com vistas a oferecer 

informações e orientações para o 

próximo ano, bem como refletir sobre 

este ano atípico de 2020. 

 

Prof.ª Dr.ª Zuleika Claro Piassa 

Prof.ª Dr.ª Rosa Aguilar Verastegui 

 

O primeiro desafio foi elaborar 

coletivamente um plano de 

atividades remotas que 

coadunasse o Projeto 

Pedagógico de curso com as 

ferramentas e condições 

disponíveis. 

Além disso, faz-se mister 

acentuar o esforço de todo 

o Departamento em 

promover, apesar de toda a 

adversidade, a melhor 

formação possível aos 

nossos estudantes. 

Superamo-nos. 

O compromisso com 

assumimos para a 

consecução 

 
Almejamos que as 

relações na 
comunidade interna 
sejam embasadas na 

fraternidade e respeito.  



 

 

 

Mural da Pedagogia 

Conteúdos programáticos 
Deve-se apresentar a descrição do 

que será trabalhado em ensino não 

presencial e presencial com a 

definição expressa da carga horária 

destinada a cada conteúdo 

Procedimentos de ensino 
Os docentes devem indicar a 

metodologia, bem como os recursos 

didáticos que serão utilizados. 

É importante que se considere os 

recursos disponíveis para a execução de 

cada aula e que se DESCREVA o que 

será trabalhado, o conteúdo no ensino 

Para a semana de 24 a 29 
de janeiro de 2021 

Quando da retomada das aulas no 

curso de Pedagogia os Programas 

das disciplinas devem ser adequados 

ao modelo pedagógico remoto nos 

termos da Instrução de Serviço 

PROGRAD nº 01/2020. Os 

docentes devem observar o que 

segue: 

 

As ações empreendidas junto ao corpo 

docente e discente são disponibilizadas 

na página do Colegiado do curso de 

Pedagogia. 

Solicitamos que acompanhem as 

postagens na seção Mural. 

 

Para saber mais acesse  

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/ 

Estamos preparando uma programação que será enviada aos docentes do 

Departamento de Educação e divulgada aos outros cursos de licenciatura da UEL. 

O objetivo é recepcionar os estudantes com momentos de informação, 

conhecimento e reflexão. 

Teremos um espaço de reflexão inicial com os estudantes, duas palestras que 

abordarão a formação de professores e o que podemos esperar dos tempos futuros 

e um momento formativo com os representantes de turma. 

Esperamos contar com a presença de todos e todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Programas das disciplinas e planos de aula>>> 

Relembrando sobre os 
Programas das disciplinas 

não presencial, ensino remoto 

emergencial e presencial com a 

RESPECTIVA CARGA HORÁRIA. 

Sugerimos que usem como orientação 

para a definição da carga horária de 

cada conteúdo o cronograma da 

disciplina. É imprescindível a 

disponibilização do cronograma aos 

estudantes. 

Formas e critérios de avaliação 
Inserir a descrição do número de avaliações, 

dos critérios e dos instrumentos/recursos que 

serão considerados, em caráter de 

excepcionalidade. As avaliações não 

presenciais devem seguir as normativas do 

período de pandemia. Deve-se realizar, no 

mínimo, duas avaliações por semestre 

resguardando a guarda dos instrumentos para 

fins de assegurar o direito de revisão, caso 

solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/


 

 

Pergunte aos especialistas >>> 

Option congue nihil imperdiet doming 

id quod mazim placerat facer minim 

veni am ut wisi enim ad minimeniam, 

quis erat nostr uexerci tation llam 

corper nostru exerci tation ullam. 

Option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer minim veni am ut 

wisi enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci tation ullamcorper nostru exerci tation 

ullam corper et iusto odio dig nissim qui blandit praesent lupta. Tummer delenit augue 

duis dolore magna erat aliquam erat volutpat. Nam liber tempor cum soluta nobis sed. 

Colegiado do curso de Pedagogia 

Gestão 2020 - 2022 
 

Coordenação do Colegiado 
Prof.ª Dr.ª Zuleika Ap. Claro Piassa 

 

Vice Coordenação do Colegiado 
Prof.ª Dr.ª Rosa Aguilar Verastegui 

Membros 

Prof.ª Me. Maria Ruth Sartori da Silva 

Prof.ª Drª Eliacir Neves França 
Prof. Dr. Edmilson Lenardão 

Coordenação de TCC 

Prof.ª Me. Silvana Araújo Silva 

Vice Coordenação de TCC 
Prof. Dr. Celso Luis Jr. 

 

Coordenação de Estágio 
Prof.ª Drª Sílvia Alves dos Santos 

Vice Coordenação de Estágio 
Prof.ª Drª Dirce Moraes 

 

Núcleo Docente Estruturante 

Presidente 

Prof.ª Drª Diene Eire de Melo 

Membros 
Prof.ª Dr.ª Magda Tuma 

Prof.ª Dr.ª Marleide Perrude 

Prof.ª Dr.ª Sandra Pires Franco 
Prof.ª Dr.ª Sandra Montovani Leite 

 

Reflexões... 
Como é por dentro outra pessoa? 
Quem é que o saberá sonhar? 
A alma de outrem é outro universo 
Com que não há comunicação possível, 
Com que não há verdadeiro 
entendimento. 

Nada sabemos da alma 
Senão da nossa; 
As dos outros são olhares, 
São gestos, são palavras, 
Com a suposição 
De qualquer semelhança no fundo. 

Fernando Pessoa 

No dia 02/12/2020 fizemos uma reunião 

final com as representantes de turma. 

Estabelecemos como premissas do 

diálogo: a não identificação de pessoas ou 

disciplinas, a ética nas análises e a 

manutenção do caráter de sugestão nas 

indicações aos docentes. Explicamos que 

os professores são autônomos para 

decidir sobre os encaminhamentos a 

serem dados em suas disciplinas. Uma 

vez estabelecidas tais condições, a 

reunião progrediu e a seguir 

apresentamos uma síntese: 

 

Síntese da reunião com os estudantes: 

• O segundo bimestre foi mais tranquilo 

que o primeiro pois, estudantes e 

docentes estavam mais à vontade com 

as ferramentas tecnológicas; 

• A pouca participação dos estudantes 

com câmeras e microfones fechados 

causam desconforto aos poucos 

estudantes que participam das aulas; 

• As aulas foram mais corridas, mais 

exigentes, os professores passaram a 

cobrar mais dos estudantes, 

principalmente no que diz respeito à 

presença nas aulas síncronas; 

• Ainda houve, em algumas disciplinas, 

a sobrecarga de atividades, 

desproporcional à carga horária 

indicada no cronograma; 

• Os professores foram mais 

compreenssivos com os estudantes 

em suas necessidades em comparação 

ao bimestre anterior; 

• A comunicação se tornou muito mais 

fluida entre todos os sujeitos 

envolvidos; 

• Houve em poucas disciplinas uma 

certa demora ou ausência de 

devolutiva das avaliações, deixando 

os estudantes inseguros sobre sua 

aprendizagem; 

• Alguns estudantes se queixaram de 

dificuldades para entender e 

executar a PCC; 

• Em relação aos estágios: as reuniões 

do núcleo integrador não foram 

gravadas, o que dificultou para os 

estudantes que tiveram dificuldades 

de conexão. 

• A elaboração dos relatórios de 

estágio ainda não está 

suficientemente clara para todos os 

estudantes; 

• Em alguns momentos houve 

avaliação classificatória, sem chance 

de refletir sobre os erros; 

• Excesso de trabalhos pequenos e 

com pouca nota juntamente com os 

textos; 

• As representantes relataram uma 

grande dependência dos colegas em 

relação a elas e reconheceram a 

necessidade de mudar esta postura. 

 

 

Sugestões: 

• Os professores devem se posicionar 

sobre gravar ou não as aulas no início 

das aulas e não mudar o 

posicionamento ao longo da 

disciplina; 

• Gravar e disponibilizar as aulas 

gravadas. Segundo os estudantes, os 

professores que optaram por isso 

facilitaram bastante o processo de 

aprendizagem; 

• Dar trabalhos com maiores notas e 

mais prazo para a realização;  

• Intensificar o uso de vídeos, de 

estudos de caso e outros recursos e 

estratégias que auxiliem na relação 

teoria/prática; 

• Padronizar os relatórios de estágio 

em termos dos elementos que devem 

conter e extensão. 

Balanço do bimestre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

peduel2020@gmail.com 

Representante: Ana Garanhani 

ana.carolina.garanhani@uel.br 

 

2000 

peduel2000@gmail.com 

Representante: Rafaela Soares 

rafaela.soares@uel.br 

 

3000 

pedagogia3000.uel@gmail.com 

Representante: Deise Oliveira 

deise.rodrigues@uel.br 

 

4000 

ped20204000uel@gmail.com 

Representante: Maria Julia Machado 

mariajulia.r.machado@uel.br 

 

 

 

 

1000 

peduel2019turma1000@gmail.com 

Representante: Emileide Cardoso 

emileide.cardoso@uel.br 

 

2000 

peduel2019turma2000@gmail.com 

Representante: Sabrina Oliveira  

sabrina.takase@uel.br 

 

3000 

peduel30002019@gmail.com 

Representante: Aline Crepaldi 

crepaldi.aline@uel.br 

 

4000 

ped2019uel4000@gmail.com 

Representante: Luana Magalhães 

luana.b.magalhaes@uel.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

peduelturma1000@gmail.com 

Representante: Ana Flávia Silvestre Julian  

anaflavia.julian@uel.br 

 

2000 

peduelturma2000@gmail.com 

Representante: Larissa Cristina - 

larissa.cristina@uel.br 

 

3000 

peduel300018@gmail.com 

Representante: Mariane Aparecida Ribeiro 

mariane.ribeiro@uel.br 

 

4000 

pedagogia4000.2018@gmail.com 

Representante: Patrícia Rodrigues Martins 

patricia.rodrigues@uel.br 

 

 

 

 

1000 

pedagogia1000.2017@gmail.com 

Representante: Carla Araujo Alves: 

carla.araujo.alves@uel.br 

 

2000 

peduelnoturno2017@gmail.com 

Representante: Valter Prado 

valterprado2@gmail.com 

 

3000 

peduel3017@gmail.com 

Representante: Elisa Bresser 

elibresser.dias@uel.br 

 

4000 

peduel20174000@gmail.com 

Representante: Sthefanie Fernanda 

stephaniiefernanda@gmail.com 

 

 

 

 

Representantes de turma 
Segundo semestre 

Quarto semestre Quarto ano 

A Coordenação de TCC, neste momento, tem sido conduzida pelo Prof. Dr. Celso Luís Jr. dado que a Prof.ª Me. Silvana Araúlo Silva 

encontra-se em licença especial até 01/2021. 

No âmbito da Coordenação de TCC tem-se desenvolvido as seguintes ações: 

a) Trabalhando nos ajustes do regulamento de TCC; 

b) Gerindo as trocas de orientadores, formulando ofícios e realizando alterações via sistema; 

c) Atendendo solicitações diversas de discentes e docentes relativos aos contatos entre ambos; 

d) Atualizando a página do colegiado, postando as informações relativas às bancas, bem como atendendo demandas de envio e 

recebimento das atas de defesas; 

e) Ainda formulando e enviando informes relativos ao TCC aos docentes e discentes; 

f) Arquivando as Atas de defesas e TCCs já aprovados enviados pelos orientadores. 

Atenciosamente 

Coordenação de TCC 

A Coordenação de Estágio está realizando retificações nas pautas dos professores de todos os estágios em andamento (677, 613, 628 

e 616) nesse semestre.  

Relembramos aos docentes do estágio 616 e 677 que verifiquem diariamente sua pauta eletrônica para que assim que a Prograd 

realizar as retificações/inserções, possam fechar a pauta até 22/12/20. A próxima ação será a organização das turmas do estágio 614 

(gestão escolar) com inscrição e ofícios para criação de pautas. A organização de turmas do estágio 678 será realizada após a 

efetivação das matrículas dos alunos.  

Esta coordenação também tem atuado diariamente nas demandas administrativas solicitadas pela Prograd. 

Atenciosamente, 

Coordenação de Estágio 

Coordenações de TCC e Estágio 

Terceiro ano 
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Agradecimentos 

 

É chegada a hora 

O ano se fecha conosco ainda fechados 

Em nossas casas, em nossos cantos 

Pela tela nos comunicando 

Sem cheiro, sem toque, 

Sem aquele abraço no fundo sentido, 

Sem vírus. 

 

Mas fica na alma a solidariedade 

Que contamina e se espalha 

Dos coordenadores de área 

compromissados e atentos, 

dispostos a fazer a acontecer; 

Do NDE, sempre disposto a ajudar; 

Dos representantes de turma, 

novos líderes em desenvolvimento 

Da chefia de Departamento e Direção de Centro, 

Sempre prestativos e companheiros, 

Dos profissionais de toda instituição e 

Dos docentes do Departamento. 

Para todos vocês nosso mais sincero agradecimento. 


