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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, reuniu-se o 1 

Curso de Pedagogia da Unipampa, Campus Jaguarão. Estiveram presentes os 2 

professores Adriana Fraga da Silva, Arlete Maria Feijó Salcides, Everton Ferrer de 3 

Oliveira, Hilda Jaqueline Fraga, Jeferson Francisco Selbach, Lúcio Jorge Hammes, 4 

Maria Catharina Pozzebon, Paula Selbach, Regina Célia do Couto, Silvia Nara Siqueira 5 

Pinheiro, Silvana Maria Gritti. Os temas da pauta eram: Horário 2011/1, Comunicado 6 

de parte da coordenção referente a turma de formandos diurno, Eleições, TCC, assuntos 7 

gerais. Das alterações do horário de 2011/1: foram excluídos os professores Jeferson 8 

Selbach e Paula Selbach das disciplinas de férias, tendo em vista que estes docentes já 9 

tem férias agendadas para janeiro e fevereiro de 2011; a disciplina Psicologia da 10 

Aprendizagem ficará sob responsabilidade do docente substituto contratado para a área 11 

de Fundamentos da Educação, não mais da professora Silvia Pinheiro; os professores 12 

Silvia Pinheiro e Jeferson Selbach terão incluídas em suas respectivas cargas horárias 13 

atividades de TCC. O segundo ponto de pauta foi o comunicado de parte da 14 

coordenação referente a turma de formandos diurno. Segundo relato do professor 15 

Everton Oliveira, ocorreu constrangimento por parte de alunos da turma diurna na 16 

escolha de nomes para os homenageados, com manifestações racistas e homofóbicas 17 

dirigidas ao Coordenador. Deliberou-se que uma Comissão formada pelos professores 18 

Regina Couto, Arlete Salcides e Bento Selau iria reunir-se com a turma e também levar 19 

a situação a instâncias formais da Universidade. Até o devido esclarecimento dos fatos, 20 

a posição dos professores foi de declinar de eventuais convites de fazerem parte dos 21 

homenageados pela turma. O terceiro ponto de pauta foi das Eleições, especificamente 22 

para os cargos ou representações sem inscritos, como foi o caso da Coordenação do 23 

Curso de Pedagogia. Deliberou-se que os professores Jeferson Selbach e Silvana Gritti 24 

fariam inscrição para a Coordenação e Coordenação- Adjunto, respectivamente, mas 25 

que esta situação poderia vir a ser rediscutida futuramente, tendo em vista o ingresso de 26 

novos docentes em 2011. O quarto ponto de pauta foi o TCC. Foi sugerido que para os 27 

semestres seguintes, o TCC seria dividido em dois semestres, sendo no primeiro a 28 

elaboração do projeto e no segundo a realização da pesquisa e do artigo. No último 29 

item de pauta foram tratados de dois assuntos. A professora Arlete Salcides informou 30 

sobre a parceria estabelecida entre a SECAD, SEDUC e Universidade para o Pro-31 

Jovem Campo. Por fim, o professor Everton Oliveira sugeriu e foi acatado por todos a 32 

renovação do contrato da professora Maria Catharina Pozzebon para a vaga de 33 

substituto na área de Fundamentos da Educação. E nada mais a constar eu, Jeferson 34 

Francisco Selbach lavro esta ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 35 


