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Ofício n.043/2011 – COOR-PED 
 
Aos docentes do Curso de Pedagogia 
 
Assunto: aproveitamento componentes curriculares 
 
Prezados professores 
 
Foi encaminhado a esta Coordenação o Processo 23100.001235/2010-76 referente a 
transferência ex-officio de Roberta Afonso Rodrigues de Duarte, para aproveitamento dos 
componentes curriculares.  

Cf. Resolução nº 5 de 17 de Julho de 2010 (Regimento Geral da Universidade), Art. 105, Inciso 
XX, faz-se necessário consulta aos docentes responsáveis pelas disciplinas, podendo, inclusive, 
serem exigidas provas de avaliação, caso entendam necessárias. 

As disciplinas cursadas pela aluna, que constam de Plano de Ensino e aprovação, são: Estágio 
de Metodologia da Pesquisa em Educação (15 h); Estatística aplicada à atividade do professor 
(45 h); Fonética Básica da Língua Portuguesa (30 h); Introdução Universidade e ao Curso (15 
h); Metodologia da Pesquisa em Educação (45 h); Prática de Leitura I (60 h); Prática de Leitura 
II (60 h); Prática de Leitura III (45 h); Prática de Produção de Textos I (90 h); Prática de 
Produção de textos II (45 h); Prática de Produção de Textos III (45 h); Uso de obras de 
referência (30 h); Visão de conjunto da gramática (30 h); Desenvolvimento Humano I (60 h); 
Estágio em Direção em Grupo (30 h); Filosofia e Educação (45 h); História da Educação Básica 
no Brasil (30 h); Introdução à Filosofia (45 h); Pesquisa Aplicada à sala de aula (45 h); 
Psicologia e Aprendizagem (60 h); Sociologia e Educação (45); Trabalho em grupo (30 h); 
Aquisição da linguagem (30 h); Desenvolvimento do processo de leitura no Ensino Fundamental 
I (45 h); Desenvolvimento Humano II (45 h); Estágio em Alfabetização (60 h); Estágio no 
processo de Leitura (30 h); História da Alfabetização (30 h); Processo de Leitura I (45 h); 
Processo de Leitura II (45 h); Psicologia da Adolescência (60 h); Construção do Juízo Moral (30 
h); Didática da Matemática (60 h); Estágio em Matemática (60 h); Experiências da 
Aprendizagem Mediada – EAM (90 h); Literatura Infantil (30 h); Literatura Infantil II (30 h); 
Matemática (60 h); Construção da Noção do Espaço da criança (30 h); Construção da Noção do 
Tempo na criança (30 h); Conteúdos Fundamentais para a compreensão das Ciências no Ensino 
Fundamental (60 h); Didática do Espaço e do tempo (30 h); Estágio em Geografia (30 h); 
Estágio em História (30 h); Estágio em Literatura Infantil (45 h); Prática do desenvolvimento da 
noção de espaço e tempo na criança (30 h). 

Desta forma, solicito a todos docentes responsáveis por componentes curriculares na Pedagogia 
com aderência às disciplinas cursadas pela aluna, enumeradas anteriormente, que compareçam 
na Sala dos Coordenadores até dia 30 deste mês para emitirem parecer favorável ou 
desfavorável ao aproveitamento.  

 

Cordialmente, 

 
 
Prof. Dr. Jeferson Francisco Selbach  
Coordenador Pedagogia – Unipampa Jaguarão 
jfselbach@hotmail.com 
 
Jaguarão, 2 de junho de 2011. 


