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Aos quatro dias do mês de maio 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 Selbach, Patrícia Pinho, Paula Selbach, Silvana Gritti e Silvia 

Pinheiro, e a acadêmica Pâmella Almeida Perez, representante dos alunos. Os 

temas da pauta foram: definição dos espaço dos laboratórios (brinquedoteca, sala 

109, e ensino-aprendizagem, 1/2 sala); Listagem para aquisição de livros; 

calendário de compras de equipamentos 2011; Bolsas PBDA; Comissão de 

avaliação in loco; pastas pessoais; seleção substitutos; reunião NDE; saída 

docentes; Aula magna do Curso; oferta disciplinas 2011/2 e carga horária 

docentes; informes estágios; informes Comissão de Pesquisa; Projeto do Curso de 

Especialização em Educação do Campo; previsão orçamentária do Campus 

Jaguarão 2011 e Relatório de Gestão 2010; diárias para eventos; consulta à 

Comunidade para Elaboração da Lista Tríplice para Reitoria; outros assuntos. Com 

relação ao primeiro ponto, o coordenador informou que foi deliberado no Conselho 

do Campus que o curso de Pedagogia ficará com a sala 109 para uso da 

brinquedoteca e do laboratório de ensino-aprendizagem. Tão logo sejam feitas as 

divisórias nos espaços abertos do andar térreo, o curso receberá mais 1/2 sala, a 

ser utilizada para alocar o laboratório de ensino-aprendizagem. Caso a comissão de 

laboratórios sugira, por questões técnicas, poderá ser utilizada outra sala ao invés 

da designada inicialmente. O coordenador solicitou ainda que os responsáveis pelo 

processo de implementação do laboratório de ensino-aprendizagem apresentem o 

relatório detalhado. Na brinquedoteca, ficou acertado que serão criados pequenos 

espaços dentro da sala, para desenvolver as várias atividades. A discente Pâmella 

Almeida Perez ficou responsável por organizar a arrecadação de material para a 

brinquedoteca, através de campanha de doação. O segundo item foi o envio da 

listagem para aquisição de livros de 1.285 itens, ao valor de R$ 64.960,49, pelos 

professores Bento Selau, Carmen Nogueira, Clovis Da Rolt, Patrícia Pinho, Suzana 

Schwartz, Paula Selbach, Jeferson Selbach e Silvana Gritti. O terceiro item foi o 

calendário de compras de equipamentos para 2011, cuja listagem foi repassada aos 

demais professores por e-mail. O quarto item foi as Bolsas PBDA, que tiveram os 

seguintes projetos aprovados, com respectivos bolsistas: gestão acadêmica, prof. 

Jeferson Selbach, discente Mausia Duarte Marques; pesquisa, prof. Jeferson 

Selbach, discente Marcelo de Andrade Duarte; pesquisa, prof.ª Suzana Schwartz, 

discente Priscila Vargas; pesquisa, prof.ª Paula Selbach, discente Quelen Gerald; 

ensino, prof.ª Carmen Nogueira, discente Câssie de Campos; ensino, prof. Everton 

Ferrer, discente Luciano Rivatto; extensão, prof.ª Hilda Fraga, discente a informar. 

A professora Jane Pereira informou que nos meses de Junho e Julho haverá seleção 

para bolsista PIBID, sendo 15 vagas para alunos de Pedagogia. O quinto e sexto 

itens foram a visita de avaliação in loco pelo MEC, agendada para os dias 7 a 10 de 

agosto. O coordenador solicitou a todos docentes que encaminhem para a 

secretaria dos coordenadores cópia dos comprovantes dos últimos 3 anos (2008-

2011) das publicações e demais atividades, além de cópia autenticada dos diplomas 

de graduação e pós-graduação stricto sensu. O coordenador solicitou ainda que os 

docentes com férias marcadas para o período deverão agendar novo período para 

não colidir com a visita do MEC. O sétimo item foi a homologação do resultado do 
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processo seletivo de docente substituto, na área de Teoria e prática pedagógica – 

Alfabetização e Letramento, onde não teve candidato aprovado. O coordenador 

sugeriu que fosse chamado o segundo colocado do seletivo de Fundamentos da 

Educação, que foi aprovado pela maioria, com votos contrários dos professores 

Silvia Pinheiro e Everton Ferrer. O oitavo ponto de pauta foi a reunião do NDE para 

discutir o PPC, agendada para o dia 5 de maio, às 14 h. O nono ponto foi o pedido 

por parte da coordenação que os docentes que solicitarem saída para eventos que 

sigam a Instrução Normativa n.4/2008. O décimo item de pauta foi a aula magna 

do curso, onde foi aprovado a sugestão da professora Arlete Salcides, que ficou 

responsável pela organização do evento. O décimo-primeiro item foi a oferta das 

disciplinas para o semestre 2011/2, com a respectiva carga horária dos docentes. O 

coordenador apresentou a todos a planilha que deverá ser encaminhada para a 

Comissão de Ensino do Campus. Na planilha, foi explicitado que a carga horária 

média anual será mantida em aproximadamente 24 h para todos, com exceção do 

coordenador, que ficará com 16 h anuais e a professora Arlete Salcides, com 20 h 

anuais por ser bolsista produtividade do CNPq. O décimo-segundo item foi a 

apresentação do relatório parcial da professora Suzana Schwartz sobre os estágios, 

que foi disponibilizado no sítio do curso. O décimo-terceiro item foi a apresentação 

de informes da professora Arlete Salcides, coordenadora da Comissão de Pesquisa 

do Campus, onde informou da seleção ocorrida do PBDA e da seleção CNPq e 

FAPERGS que deverão ocorrer. O décimo-quarto item foi o projeto do Curso de 

Especialização em Educação do Campo, onde a professora Arlete salcides, 

Coordenadora do projeto, convidou os docentes interessados em participar, 

informando o valor da bolsa de R$ 900,00 (novecentos reais), e da carga horária 

das disciplinas entre 30 e 45 h-aula, com previsão também para bolsa de aluno do 

EJA. O início deverá ser em junho. No décimo-quinto, coordenador mostrou a todos 

planilha aprovada no Conselho do Campus com a Previsão orçamentária do Campus 

Jaguarão para 2011. Foi informado que os pedidos de diárias deverão ser 

diminuídos, em face da orientação de corte orçamentário de 50% em relação a 

2010. Ainda nos pedidos de diárias, deverá ser atendida a Instrução Normativa n.4, 

especialmente o Art. 20, que condiciona a aprovação do pedido de diárias a 

docentes com publicação em periódicos nos últimos dois anos. O professor Everton 

Ferrer esclareceu que esta exigência de publicação em periódico não vem sendo 

cumprida. Os docentes concordaram em sugerir ao Conselho do Campus a revisão 

da Instrução Normativa, acrescentando-se outras publicações como Eventos 

qualificados e importantes nas áreas do CNPq. Com relação ao Relatório de Gestão, 

o coordenador informou que não teve acesso ainda aos dados e que o Conselho do 

Campus não aprovou o Relatório referente ao exercício de 2010, apesar da Direção 

já tê-lo encaminhado às instâncias superiores. No décimo-sexto item, foi informado 

da decisão do consulta à Comunidade para Elaboração da Lista Tríplice 

para Reitoria, onde foi adotado o voto paritário 1/3. O coordenador manifestou 

opinião contrária por resultar em perda de representatividade dos docentes. Em 

outros assuntos, a professora Silvia Pinheiro solicitou ocupar a sala 109 todas as 

quartas e quintas-feiras, a partir das 16 h, para o projeto de extensão que 

coordena. O coordenador solicitou que a professora encaminhasse pedido por 

escrito, com a devida justificativa dos dias a serem ocupados. Sem nada mais a 

constar eu, Jeferson Selbach, lavro esta ata que será assinada por mim e pelos 

demais presentes. 


