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No dia Primeiro do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, reuniu-se o Curso de 1 

Pedagogia da Unipampa, Campus Jaguarão. Estiveram presentes os professores: 2 

Adriana Fraga da Silva, Arlete Maria Feijó Salcides, Jeferson Francisco Selbach, Maria 3 

Catharina Pozzebon, Regina Célia do Couto e Silvia Nara Siqueira Pinheiro, Silvana 4 

Maria Gritti. Primeiramente houve o relato das professoras Regina Célia do Couto e 5 

Arlete Salcides sobre a reunião realizada com os formandos do diurno do curso de 6 

Pedagogia, para tratar do constrangimento que o Professor Everton Fêrrêr vem 7 

passando com relação á escolha do seu nome para paraninfo – como relatou o 8 

professor Everton em reunião anterior e que consta na ata de número nove deste ano. 9 

Professora Regina leu a referida ata e que foi aprovada pelos presentes. Em seguida, 10 

a professora Arlete leu a ata da reunião realizada com os acadêmicos do curso de 11 

Pedagogia para que, todos os docentes do curso, tomassem conhecimento dos fatos 12 

narrados pelas acadêmicas com relação ao Professor Everton (homofobia, racismo). 13 

Professora Regina leu o memorando encaminhado pelo prof. Everton sobre o fato 14 

ocorrido. Também leu o Boletim de Ocorrência (BO) encaminhado á Policia Civil de 15 

Jaguarão no dia 26/11/2010 na referida cidade. O professor Everton, orientado pela 16 

Procuradoria Jurídica da Unipampa, registrou a ocorrência e que consta neste Boletim 17 

como Injúria Qualificada – em relação á cor e sexo. No memorando encaminhado pelo 18 

Prof. Everton, ele solicita ao curso a reorientação das demandas sob sua 19 

responsabilidade com relação às acadêmicas que estão diretamente envolvidas no 20 

fato que desencadeou na ocorrência feita pelo professor. Ele manifesta no documento 21 

sua preocupação para que as acadêmicas citadas possam ser avaliadas sem perda 22 

acadêmica alguma, finalizando a orientação do trabalho de conclusão que versa sobre 23 

Tecnologia da Informação e da Comunicação aplicada à Educação e Formação de 24 

Professores e da Disciplina de Reflexão sobre a Prática Docente (RPD/TCC) da 25 

Acadêmica Patrícia Padial Kley. Também solicita a avaliação das disciplinas de 26 

Estágio Supervisionado e Socialização das Experiências Docentes II da acadêmica 27 

Rosemary Janes Pinto. Além disso, o professor informou, por esse memorando, que a 28 

acadêmica Patrícia Padial Kley atua sob sua orientação no Projeto Manutenção e 29 

Desenvolvimento de Comunidade de Aprendizagem Virtual Multimídia em Rede Social 30 

na Educação de Jovens e Adultos  -  EJA do Brasil – Portal dos Fóruns de EJA do 31 

Brasil www.forumeja.org.br, ação esta que possui financiamento com recurso para 32 

pagamento no período de junho a dezembro, e que faltando um mês para conclusão 33 

do período, ele solicita a autorização do grupo da Pedagogia para destituir a 34 

acadêmica desta ação, solicitando junto a instância financiadora, sua substituição 35 

imediata, o que todo o grupo aprovou. Deliberou-se que os atuais orientadores das 36 

disciplinas de Estágio, Silvia Pinheiro, Silvana Gritti, Paula Selbach e Hilda Jaqueline 37 

constituirão uma junta para análise e avaliaçao das referidas acadêmicas nessas 38 

disciplinas. Sugeriu-se que o professor Maurício Aires, por sua familiaridade com o 39 

tema pesquisado pela acadêmcia Patrícia Padial, a orientasse no Trabalho de 40 

Conclusão de Curso. Com relação ao desligamento da referida aluna o grupo 41 

deliberou que concorda com a substituiçao imediata. O último ponto de pauta refere-se 42 

ao relato da Professora Sílvia Pinheiro sobre a situação da Briquedoteca. A professora 43 

disse que em reunião da Comissão de laboratórios deliberou-se sobre o espaço da 44 

brinquedoteca que será no espaço que estava destinado para as oficinas de Teatro, os 45 
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motivos estão relatados na ata dessa reunião. Outro ponto importante é com relação 46 

ao mobiliário que a brinquedoteca já possui, mas que está deslocado para outra 47 

atividade. A professora solicita providências para que o mobiliário retorne para onde 48 

ele deveria estar, uma vez que, faz parte da compra destinada a equipar a 49 

brinquedoteca e também solicita que o Conselho de Campus seja informado e se 50 

posicione com  relaçao a esse assunto. Também ficou acordado pelo grupo que 51 

durante o período de férias o professor Everton cobrirá as atividades dos possíveis 52 

eleitos para a coordenação do curso de Pedagogia. Sem mais a tratar, eu Regina 53 

Célia do Couto, lavrei essa ata, que após lida e parovada será assinada pelos 54 

presentes.  55 


