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Ata NDE Curso Pedagogia 

 
Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às quatorze horas 
reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia da 
Unipampa Campus Jaguarão. Estiveram presentes os professores: Silvia Pinheiro, 
Silvana M. Gritti e Paula Selbach, que participou como convidada. Na  pauta  a 
questão dos estágios. A professora Silvia Pinheiro  trouxe a seguinte proposta para 
o estágio nos anos iniciais do ensino fundamental: das 150 horas que o aluno 
cumpre de Prática docente, que na atualidade envolve: vinte horas (20) de 
observação em sala de aula, oitenta horas (80) de docência, e cinqüenta horas (50) 
de planejamento, ela propõe que se aumente dez horas (10) para a observação 
passando para trinta horas (30) e de prática docente mais quarenta horas 
totalizando cento e vinte horas (120). Teríamos então: trinta horas para 
observação, cento e vinte horas para docência. Para Educação Infantil sugere que 
se adéqüe o número de vagas por turmas, ou seja, uma solução seria definir um 
grupo, obedecendo ao número de vagas disponibilizadas para estágio na Educação 
Infantil e oferecer  para estes a possibilidade de estágio, ou seja, teríamos apenas 
um grupo por semestre realizando estágio em Educação Infantil. Outra 
possibilidade colocada foi a de buscar compatibilizar a realização do estágio num 
mesmo semestre para todos, iniciando-o já nas primeiras semanas de cada 
semestre. Também colocou como uma alternativa, para que se possibilite estágio 
para duas turmas, o deslocamento em bloco do quinto e sexto semestre, ou seja, 
transportar o sexto semestre para o quinto e o quinto semestre seria colocado no 
lugar do sexto. Na discussão, a professora Paula Selbach, sugeriu que se buscasse 
desenvolver práticas, a partir das disciplinas, como por exemplo; no quarto 
semestre na disciplina de Gestão democrática da escola, que já se possibilitasse 
práticas de inserção, nas escolas, campo de estágio.  Esta discussão será levada à 
Comissão de Estágio e ao Curso para apreciação, discussão. E nada mais tendo a 
contar encerro a presente ata que será assinada por mim e demais presentes. 
 


