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BOLETIM INFORMATIVO 

Nesta edição >>> 

Resumo do calendário 
de 2020/2 

Apontamentos para reflexão 

Trazemos informações acerca das 

atividades do semestre letivo que se inicia 

agora e calendário acadêmico para o 

curso de Pedagogia.  

 

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 Encerramento do semestre. 

 

O momento de grave crise humanitária 

na qual estamos vivendo nos impõe um 

processo de ressignificação de sentido 

da nossa condição humana provocado,  

“novo normal” é 

premente neste 

momento. 

Ante de toda a 

reflexão que a 

pandemia possibilita, 

nós do curso de 

Pedagogia ocupamos  

um  espaço privilegi- 

pelos  mais  diversos meios  de 

comunicação e pela 

insegurança quanto ao futuro. 

 
O ano de 2020 trouxe 

importantes 

ensinamentos e 

mensagens para todos 

nós.  

E você, estudante do 

curso de Pedagogia, o 

que aprendeu? 

 

especialmente, pelo isolamento 

social, pelas estatísticas 

nacionais e globais 

constantemente  divulgados  pe- 

A pandemia provocada pela 

COVID-19 afetou todos os 

setores da sociedade  com  impa- 

ctos sociais, econômicos e políticos 

sem precedentes na história recente da 

humanidade. 

que certamente forjarão um “novo” 

ser humano e uma nova prática 

social na qual nossas histórias serão 

reconstruídas  quando  da  volta   ao 

A tarefa de redefinição de práticas 

cotidianas, de formas de 

relacionamentos pessoais e profissionais 

ado uma vez que a educação é nosso 

objeto de estudo e as instituições 

escolares nosso espaço de trabalho 

e luta. 

A fim de dialogar com vocês 

elaboramos este Boletim. 

Colegiado de Pedagogia 



 

 

 

 

Mural da Pedagogia 

1 - Conexões: Acessem as salas 

virtuais preferencialmente antes do 

início da aula para não causar distração 

nos colegas e docente; 

 

2 - Ambientes: Sempre que possível, 

procurem ambientes nas residências e 

outros, onde sejam minimizados os 

ruídos gerados por agentes internos e 

ou externos, tais como aqueles 

produzidos por: animais; crianças; 

veículos; obras, e outros;  

 

3 - Posicionamento dos notebooks: 

Posicionem os notebooks sobre algum 

livro e ou outro (caixa, suporte, etc), de 

maneira que as câmeras fiquem na 

altura dos olhos dos participantes; 

 

4 - Câmeras: Direcionem as câmeras 

dos notebooks, celulares, desktops em 

sentido favorável à iluminação do 

ambiente. Mantenham-nas ligadas a 

fim de propiciar um anbiente mais 

humanizado para você, seus colegas e 

docente;  

 

5 - Microfones: Mantenham os 

microfones dos equipamentos no modo 

"mudo" enquanto o outro participante 

está com a fala; 

 

6 - Dispositivos móveis: Mantenham 

dispositivos móveis (smartphones, 

tablets e aparelhos celulares) distantes 

pelo menos 50 cm dos notebooks, pois 

eles poderão gerar ruídos (conhecidos 

como "estalos"). 

 

Para a retomada as aulas em 2021 

Seguem algumas orientações para que 

as aulas remotas tenham o melhor êxito 

possível, sob os aspectos: visual 

(imagens dos participantes); acústico 

(do ambiente e do controle dos 

microfones); de preparação da 

apresentação e de conexões de redes: 

 

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/ 

Pensando em vocês organizamos um evento internacional de volta às aulas. Teremos uma 

discussão sociológica, depois uma filosófica e por fim uma discussão política sobre a formação 

de professores e as novas diretrizes curriculares. A presença será registrada mediante 

formulário próprio no dia da palestra. Os estudantes do período da manhã que não puderem 

participar e quiserem ter sua presença registrada poderão acessar um formulário próprio na 

página do colegiado e preenchê-lo depois de assistirem aos vídeos do evento. De antemão, 

explicamos que concentramos o evento à noite em função da agenda de nossos convidados. 

Aqueles que participarem receberão certificado de 20 horas. Link para as inscrições:  

https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/insc/index.php&pagina=vi

ew/inscricoes/seleciona_evento.php&cod_evento=6328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre as aulas remotas 

Otimizando as aulas 
remotas 

Um pedido especial: 

 
Esta condição de ensino remoto é 

desconfortável para alguns de vocês e, 

também para seus professores.  

Estamos todos aprendendo a trabalhar 

neste modelo porque a vida precisa 

seguir, apesar das excepcionalidades 

causadas pela pandemia da COVID-19. 

Lembrem-se que estamos todos em 

sofrimento, por isso pedimos paciência a 

vocês. 

Temos clareza de toda dificuldade, 

confiem em nós e em seus professores. 

Pedimos que sejam solidários, na 

medida do possível, abram suas 

câmeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/
https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/insc/index.php&pagina=view/inscricoes/seleciona_evento.php&cod_evento=6328
https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/insc/index.php&pagina=view/inscricoes/seleciona_evento.php&cod_evento=6328


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

Neste segundo semestre de 2020 terão início as atividades da disciplina 

6TCC608.  

Durante todo o ano trabalhamos nas seguintes ações: 

a) gerenciamento de trocas de orientadores, formulação de ofícios e 

realização de alterações via sistema da UEL; 

b) atendimento de solicitações diversas de discentes e docentes relativos 

aos contatos entre ambos; 

c) atualização da página do Colegiado, postando as informações relativas 

às bancas, bem como atendendo demandas de envio e recebimento das atas 

de defesas; 

d) formulação e envio de informes relativos ao TCC aos docentes e 

discentes; 

e) arquivamento das atas de defesas e TCCs já aprovados enviados pelos 

orientadores. 

Como podem perceber, as atividades são muitas. Por isso, contamos com a 

colaboração e paciência de vocês.  

Para nos contatar envie e-mail para tccped@uel.br. 

Atenciosamente 

Coordenação de TCC 

Iniciaremos nossas atividades relativas aos estágios neste segundo semestre de 

2020, organizando editais e ofícios do 6EST614 (Gestão Escolar); 6EST628 

(Anos Iniciais); 1EST678 (Edu. Infantil – currículo 2019) e 6EST613 (Edu. 

Infantil). As listas com supervisores e respectivos alunos estarão disponíveis no 

mural do colegiado em breve e comunicadas aos representantes de turmas para 

ampla divulgação.  

Diariamente, a Coordenação de Estágio realiza retificações nas pautas dos 

professores de todos os estágios em andamento, elabora e envia ofícios, responde 

e-mails, atende estudantes e professores por whatsapp e telefone e responde às 

demandas administrativas solicitadas pela Prograd. 

Para nos contatar, envie e-mail para: estagioped@uel.br  

Atenciosamente, 

Coordenação de Estágio 

COORDENAÇÕES  

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

COORDENAÇÃO DE TCC 



 

 

 

 

 SEMESTRES/ANO TURMAS DADOS 

 

SEGUNDOS 

SEMESTRES 

1000 peduel2020@gmail.com 

2000 peduel2000@gmail.com 

3000 pedagogia3000.uel@gmail.com 

4000 ped20204000uel@gmail.com 

 

QUARTOS 

SEMESTRES 

1000 peduel2019turma1000@gmail.com 

2000 peduel2019turma2000@gmail.com 

3000 peduel30002019@gmail.com 

4000 ped2019uel4000@gmail.com 

 

TERCEIROS ANOS 

1000 peduelturma1000@gmail.com 

2000 peduelturma2000@gmail.com 

3000 peduel300018@gmail.com 

4000 pedagogia4000.2018@gmail.com  

 

QUARTOS  

ANOS 

1000 pedagogia1000.2017@gmail.com  

2000  

3000 peduel3017@gmail.com 

4000 peduel20174000@gmail.com 

E-MAILS DAS TURMAS 

INFORMES 

mailto:peduel2020@gmail.com
mailto:peduel2000@gmail.com
mailto:pedagogia3000.uel@gmail.com
mailto:ped20204000uel@gmail.com
mailto:peduel2019turma1000@gmail.com
mailto:peduel2019turma2000@gmail.com
mailto:peduel30002019@gmail.com
mailto:ped2019uel4000@gmail.com
mailto:peduelturma1000@gmail.com
mailto:peduelturma2000@gmail.com
mailto:peduel300018@gmail.com
mailto:pedagogia4000.2018@gmail.com
mailto:pedagogia1000.2017@gmail.com
mailto:peduel3017@gmail.com
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