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Ata NDE Curso Pedagogia 

 
Aos trinta dias do mês de junho 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: Arlete Salcides, 
Silvia Pinheiro, Everton Ferrer, Silvana M. Gritti e o coordenador do Curso Jeferson 
Selbach como convidado. Com a seguinte pauta: composição do NDE, calendário de 
reuniões e avaliação do Curso. Sob a coordenação da professora Silvana Maria 
Gritti iniciou-se a reunião discutindo a reconfiguração do Núcleo Docente 
Estruturante, anteriormente discutida na reunião ordinária, do Curso na data de 
primeiro de junho, momento em que foi colocado o nome da professora Patrícia 
Pinho  como suplente a qual solicitou que se avaliasse a pertinência de sua 
participação, uma vez que sua nomeação junto a Unipampa é  inferior a um ano. 
Optou-se então, pela não participação da professora Patrícia Pinho na composição 
do Núcleo, pois, neste momento, pode-se contar com colegas com mais tempo de 
experiência junto ao Curso de Pedagogia, uma vez que para compor o NDE o 
professor precisa ter no mínimo doze meses de pertencimento a instituição. Quanto 
ao calendário de reuniões decidiu-se permanecer neste semestre com reuniões 
ordinárias na segunda quarta-feira do mês. Em relação ao processo de avaliação do 
Curso a professora Silvia Pinheiro buscou junto a Secretaria Acadêmica o arquivo 
contendo atas, do Curso, desde o ano de 2006 e as entregou para o professor 
Jeferson, coordenador do Curso, para serem conferidas e buscadas as que ainda, 
por ventura, não estiverem compiladas. Ainda, a professora Silvia Pinheiro sugeriu 
que se encaminhasse um prazo limite, que ficou combinado, de até 30 de julho, 
para que os docentes do Curso entregassem seus currículos documentados. Em 
decorrência da Avaliação do Curso e com a chegada de inúmeros professores 
novos, o NDE julgou importante encaminhar, para a próxima reunião do Curso, 
uma apresentação/historicização para contar e “dar” a conhecer para aqueles que 
estão recém-chegando, o processo de construção do mesmo. A professora Arlete 
Salcides, se dispôs a fazer esta apresentação uma vez que ela acompanhou esta 
construção desde o primeiro momento. E na seqüência definiu-se como  pauta para 
a próxima reunião “Estágios”. E nada mais havendo a constar encerro a presente 
ata que será assinada por mim, Silvana M. Gritti, e pelos presentes.     
 


