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Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze reuniu-se o Curso de 
Pedagogia da Unipampa, Campus Jaguarão. Estiveram presentes os professores 
Carmen Nogueira, Clóvis da Rolt, Everton Ferrer, Hilda Fraga, Jane Pereira, 
Jeferson Selbach, Maurício Vieira, Patrícia Pinho, Paula Selbach, Silvana Gritti, Silvia 
Pinheiro e Suzana Schwartz, e a acadêmica Pâmella Almeida Perez, representante 
dos alunos. Os temas da pauta foram: justificativa de manutenção da data da 
reunião; check-list das pastas pessoais com comprovantes dos últimos 3 anos 
(2008-2011);  nomeação docentes substitutos; Oferta disciplinas eletivas (docentes 
e horários);  Planos de ensino 2011-2, NDE: reconfiguração dos componentes e 
datas de reuniões mensais; férias docentes no período da visita da Comissão de 
avaliação in loco do MEC; indicação de interesse e áreas temáticas de orientadores 
de TCC; aprovação no Conselho do Campus de carga horária de 1 h-aula para 1 a 2 
orientandos e 2 h-aula para 3 ou 4 orientandos; Informes estágios; solicitação de 
Pedagoga para laboratórios (5 h-semanais); campanha para arrecadação 
brinquedos; acesso aos laboratórios; divulgação das 10 vagas de bolsistas para o 
PIBID (Jane); processos de aproveitamento de disciplinas encaminhados à 
coordenação; Semana acadêmica do curso; Aula magna do Curso; Outros assuntos. 
O coordenador iniciou a reunião justificando a manutenção da data da reunião em 
face de colegas manifestarem já terem compromisso agendado anteriormente. Em 
seguida, informou que encaminhou via e-mail check-list a todos professores do 
curso e aos coordenadores de outros cursos que tenham professores lecionando na 
Pedagogia para que entreguem a documentação comprobatória dos últimos 3 anos 
(2008-2011) na sala dos coordenadores, com prazo até antes da visita do MEC, 
prevista para início de agosto. Ressaltou que a entrega da documentação é 
obrigatoriedade dos docentes e necessário para a avaliação do curso. O terceiro 
item foi a  nomeação dos docentes substitutos. A candidata aprovada em primeiro 
lugar, Maria Odete da Rosa Pereira, optou em não assumir. Em função disso, foi 
aprovado pelos presentes a nomeação do segundo colocado, candidato  Elbio 
Gerardo Silveira Ramos, já convocado para a vaga de Teoria e Prática Pedagógica, 
para a vaga de Fundamentos da Educação, em substituição aos docentes Bento 
Selau da Silva Júnior e Regina Célia do Couto, afastados para doutoramento, e do 
terceiro colocado, candidato Claudemir Pereira Madeira, para a vaga de Teoria e 
Prática Pedagógica, em substituição a docente Luciane Uberti, afastada por licença-
maternidade, seletivo que não teve candidatos aprovados (cf. Edital 092/11). O 
ponto seguinte foi a oferta de disciplinas eletivas, com indicação de docentes e 
horários, o qual foi definido da seguinte forma: segunda-feira à tarde, Cartografia 
Histórica (4 cr.), ofertada pela História mas aberta ao curso de Pedagogia, 
ministrada pela professora Carmen Nogueira; segunda-feira à noite, Cultura Lúdica 
e infância (2 cr.) e História das Mulheres (2 cr.), ministrada pelo professor Élbio 
Ramos; terça-feira pela manhã, Educação e Meio ambiente (4 cr.), ministrada pela 
professora Jane Pereira; terça-feira à noite, Aspectos históricos educacionais do 
RGS (4 cr.), ministrada pela professora Hilda Fraga; quarta-feira à noite, Vida 
saudável, saúde e prevenção às drogas (2 cr.) e Dinâmica das relações Humanas (2 
cr.), ministradas pelo professor Claudemir Madeira; quinta-feira à noite, Educação e 
relações étnico-raciais (2 cr.) e Projetos e Interdisciplinaridade (2 cr.), ministradas 
pelo professor Claudemir Madeira; sexta-feira à tarde, História da África (4 cr.), 
ofertada pela História mas aberta ao curso de Pedagogia, ministrada pelo professor 
Adelmir Fiabani; sexta-feira à noite, História da arte (4 cr.), ofertada pela História 
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mas aberta ao curso de Pedagogia, ministrada pelo professor Clovis Da Rolt; 
sábado à tarde, História e Diversidade Cultural (2 cr.), ministrada pelo professor 
Élbio Ramos. O quinto item de pauta foi dos Planos de ensino 2011-2, onde ficou 
decidido que a entrega deverá ser feita, impreterivelmente, até 15 de agosto, antes 
do início das aulas. O sexto item foi da nova reconfiguração dos componentes do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE), com a necessidade de agendamento das 
reuniões mensais. Foi decidido que as atividades do NDE ficariam sob coordenação 
da professora Silvana Gritti, representando a coordenação do curso, e seria 
composto pelos professores Arlete Salcides, Everton Fêrrêr e Silvia Pinheiro, e na 
suplência a professora Patrícia Pinho. O ponto seguinte foi do pedido por parte da 
coordenação de que todos professores estejam presentes na visita de avaliação da 
comissão in loco do MEC, sendo necessário interromper as férias neste período 
através de requerimento encaminhado até dia 5 de agosto no setor responsável. 
Este assunto foi encaminhado à Direção do Campus através do Ofício n.039/2011 – 
COOR-PED. O oitavo ponto de pauta foi da indicação de interesse e áreas temáticas 
pelos orientadores de TCC. O coordenador do curso informou a provação pelo 
Conselho do Campus, para computação de carga horária aos docentes orientadores 
a partir de 2011, de 1 h-aula para 1 ou 2 orientandos e 2 h-aula para 3 ou 4 
orientandos, respeitando a legislação vigente que estabelece o mínimo de 8 h em 
sala de aula (Decreto 94.664/87). O nono ponto foi os informes dos estágios. O 
décimo ponto foi a solicitação para que o Coordenador Acadêmico designe uma 
Pedagoga para atender os laboratórios brinquedoteca e ensino-aprendizagem por 5 
horas semanais), pedido feito através do Ofício n.041/2011 – COOR-PED. O 
décimo-primeiro ponto foi a campanha para arrecadação brinquedos, que está 
sendo feita junto à comunidade acadêmica, através de cartazes afixados em pontos 
estratégicos do Campus; o recebimento das doações está sendo feito às segundas e 
quartas-feiras na sala dos coordenadores. O décimo-ponto foi o acesso aos 
laboratórios. Foi encaminhado o Ofício n.040/2011 – COOR-PED, à Coordenadora 
Administrativa, Tatiane Marques de Oliveira, para que somente fosse permitido 
acesso aos docentes do curso de Pedagogia, a servidora técnica (Pedagoga) 
designada para apoiar o curso e aos alunos-bolsistas indicados expressamente em 
listagem assinada por docente do curso, evitando assim que pessoas estranhas às 
atividades do curso façam uso da sala. A professora Hilda Jaqueline solicitou uso 
exclusivo da sala nos dias 22 e 23 de agosto para a Jornada de História e Educação, 
sob sua coordenação. O ponto seguinte foi a divulgação de dez vagas de bolsistas 
para o PIBID, coordenado pela professora Jane Pereira. O décimo-quarto item de 
pauta foi o pedido para que os docentes contribuíssem na avaliação de processos 
de aproveitamento de disciplinas encaminhados à coordenação, que ficarão 
disponíveis durante todo mês para parecer. O ponto seguinte foi a Semana 
Acadêmica da Pedagogia, coordenada pelo professor Everton Fêrrêr, prevista para 
ocorrer entre os dias 11 e 15 de julho, cuja programação o professor responsável 
encaminhará para ampla divulgação. O décimo-sexto item de pauta - Aula magna 
do Curso - foi excluído, face a ausência da professora responsável, Arlete Salcides. 
Para finalizar, foram tratados de outros assuntos, onde o professor Maurício Vieira 
explanou sobre o grupo PET. O coordenador solicitou que fosse encaminhado cópia 
do projeto e do plano de trabalho dos bolsistas PET. Sem nada mais a constar eu, 
Jeferson Selbach, lavro esta ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 


