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Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, reuniu-se o Curso de 
Pedagogia da Unipampa, Campus Jaguarão. Estiveram presentes os professores 
Arlete Salcides, Carmen Nogueira, Clóvis da Rolt, Everton Ferrer, Hilda Fraga, Jane 
Pereira, Jeferson Francisco Selbach, Patrícia Pinho, Paula Selbach, Silvana Gritti e 
Silvia Pinheiro. Os docentes Maurício Vieira e Suzana Schwartz justificaram 
ausência. Os temas da pauta eram: entrega versão final dos Planos de ensino; 
espaço e equipamentos dos Laboratórios; aquisição de livros e equipamentos; 
Pastas pessoais; Documentos do curso; Oferta disciplinas e carga horária docentes 
2011/01 e 2011/02; TCC; Estágios; Seleção substituto; Comissão de formatura 
2011/1; reformulação PPC; Revisão nota TCC; Saída de docentes; PET; Aula 
magna; Informes Comissão de Pesquisa; XVIII Jornada de Ensino de História e 
Educação; outros assuntos. O coordenador solicitou que todos docentes 
encaminhem por e-mail a versão final dos Planos de Ensino das disciplinas que 
estão responsáveis. Sobre os laboratórios, três docentes ficaram responsáveis por 
encaminhar até dia 18/04/11 um relatório detalhado das necessidades de espaço e 
equipamentos, para encaminhamento conjuntamente às instâncias superiores, 
respectivamente: Hilda Fraga, laboratório de ensino e de aprendizagem; Silvia 
Pinheiro, brinquedoteca; e Everton Ferrer, informática na educação (softwares). O 
relatório servirá para encaminhar a ocupação dos espaços e os equipamentos para 
pregão. O coordenador solicitou que todos encaminhem até dia 24/04/11 listagem 
de aquisição de equipamentos e de livros, cf. modelo já enviado por email, para 
disciplinas em curso e as que serão ofertadas futuramente. Ficou acertado que o 
coordenador encaminhará pedido comum para aquisição de laptops de alta 
capacidade para uso dos docentes e de baixa capacidade para uso de bolsistas, 
além de outros equipamentos que os docentes informarem como necessários para 
as atividades do curso. Para a organização das pastas pessoais, o coordenador 
solicitou a todos docentes que encaminhem lattes comprovado dos últimos 3 anos, 
cópias da Carteira de Trabalho, nomeação, diploma (autenticado) e das 6 últimas 
folhas de pagamento. Para a organização do curso, o coordenador solicitou a todos 
que encaminhem, em fluxo contínuo, cópia de documentos que comprovem 
eventuais atividades desenvolvidas, como pesquisa, extensão ou de ensino. O 
quadro de oferta de disciplinas e carga horária docentes de 2011/1 foi encaminhada 
por email e afixado na sala do curso. Em relação a isso, o coordenador reiterou a 
todos para a necessidade do cumprimento dos 16 encontros presenciais. Informou 
que eventuais ausências dos docentes não devem prejudicar o cumprimento dos 16 
encontros presenciais, em que pese o encaminhamento de leituras prévias ou 
trabalhos substitutivos. Solicitou ainda que todos docentes seja rigorosos na 
aferição da freqüência dos alunos. Para a oferta de disciplinas 2011/2, foi acordado 
que se cumprirá o limite de 5 disciplinas semanais, evitando aulas aos sábados. A 
coordenação fará solicitação ao Apoio Pedagógico para ofertar disciplinas 
necessárias ao cumprimento do currículo, levando em conta a aderência e a 
disponibilidade dos docentes. Em relação aos TCC’s, os professores Jane Pereira, 
Patrícia Pinho, Paula Selbach, Silvana Gritti, Maurício Vieira e Suzana Schwartz, 
além do professor Alan Melo (Turismo/História), foram indicados para orientadores 
dos 11 alunos matriculados. Para o próximo semestre, ficou acertado que o 
coordenador encaminharia ao Conselho do Campus, junto com os demais 
coordenadores, uma proposta para contar na carga horária de ensino, para 
orientação de TCC, sendo de 1 h-aula para 1 a 2 orientandos e 2h-aula para 3 a 4 
orientandos. Além disso, a oferta deverá se organizar a partir de linhas de 
orientação, cabendo aos alunos se adequarem às propostas dos docentes. Em 
relação aos Estágios, foi informado que a coordenação dos estágios passou a ser de 
responsabilidade, neste semestre, da professora Suzana Schwartz, que deverá 
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coordenar os encaminhamentos, reuniões, lista de alunos, solicitação do veículo 
oficial e normas. Foi informado ainda do cancelamento da turma de Socialização 
das Experiências docentes I e Prática docente na Educação Infantil, de titularidade 
da professora Paula Selbach, e da divisão da turma “A” de Socialização das 
Experiências docentes II e Prática docente nos anos iniciais do ensino fundamental, 
de titularidade da professora Silvana Gritti, em turma “A” e “D”, passando a “D” 
para a professora Paula Selbach. Neste item foi informado ainda da troca de 
matrícula das discentes Vera Melgar e Tereza Quadros, realizada pela Secretaria 
Acadêmica sem aval da coordenação, da turmas “A” para a turma “B”, tendo sido a 
acadêmica Tereza Quadros não autorizada, retornando para a turma “A”, em face 
da turma “B” ter tingido o limite de 10 alunas com a entrada da discente Vera 
Melgar. O ponto de pauta seguinte foi da seleção de docente substituto, sendo 
referendado que os critérios de seleção para os dois processos seletivos seriam de 
graduados em Pedagogia com especialização em educação. Na banca de Teoria e 
prática pedagógica – Alfabetização e Letramento, ficaram como titulares as 
docentes Suzana Schwartz, Paula Trindade da Silva Selbach e Patrícia Pinho, e 
suplentes Silvana Gritti e Arlete Salcides, com data para ocorrer entre 25 a 28 de 
abril; na de Fundamentos da Educação, ficaram como titulares os docentes Lúcio 
Hammes, Clovis Da Rolt e Jane Pereira, e suplentes Carmen Nogueira e Jeferson 
Selbach, com data para ocorrer entre 12 e 15 de abril. No ponto seguinte, foi 
indicada a professora Silvana Gritti para fazer parte da Comissão de formatura 
2011/1. No ponto do PPC, a professora Patrícia Pinho ficou responsável por 
convocar uma reunião do NDE, com propósito de apresentar um estudo de 
reformulação do currículo. A professora Silvana Gritti apresentou parecer da 
solicitação de revisão de nota do TCC da acadêmica Rosemari Janes Pinto, sendo 
aprovado por unanimidade a manutenção da nota. A professora Hilda Fraga 
encaminhou pedido de afastamento nos quatro próximo sábados do mês de maio 
(7, 14, 21 e 28) e no dia 2 de julho, para participar do curso sobre Educação 
Patrimonial, da qual será ministrante, em Porto Alegre. Também encaminhou 
pedido para participar do VI Encuentro Iberoamericano de Colectivos escolares y 
Redes de Maestras y Maestros, a ocorrer na cidade de Huerta Grande, Córdoba, 
Argentina, entre os dias 17 a 22 de Julho. Em face da ausência justificada do 
professor Maurício Vieira, não foi apresentado o ponto do PET. No próximo ponto de 
pauta, ficou decidido que o curso faria sua própria aula magna ao invés de 
participar de uma aula conjunta do Campus. Ficou combinado que os professores 
enviarão até 18/04 as sugestões de palestrantes e aquele que for escolhido será de 
responsabilidade de quem indicou acompanhar todo processo. A professora Arlete 
Salcides fez informes da Comissão de Pesquisa, ressaltando as reuniões que está 
participando para seleção de bolsistas PBDA. A professora Hilda Jaqueline informou 
da XVIII Jornada de Ensino de História e Educação, sob sua coordenação, que 
ocorrerá no Campus entre os dias 22 a 24 de agosto. Em outros assuntos, o 
professor Everton Ferrer solicitou que se cobre no Conselho do Campus o relatório 
de gestão 2010, averiguando se para ações de extensão foram aplicados 2% do 
total. A professora Sílvia Pinheiro solicitou que fossem feitos relatos do que ocorre 
no Conselho do Campus. O coordenador informou que os professores podem 
solicitar as Atas diretamente com o secretário da direção, mas que trará também 
resumos de tais atividades. Sem nada mais a constar eu, Jeferson Selbach, lavro 
esta ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 


