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Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze reuniu-se a Comissão 
do Curso de Pedagogia da Unipampa, Campus Jaguarão. Estiveram presentes 
os professores Aden Pereira, Arlete Salcides, Carmen Nogueira, Claudemir 
Madeira, Clovis Da Rolt, Elbio Ramos, Everton Oliveira, Jane Pereira, Jeferson 
Selbach, Maurício Aires Vieira, Patrícia Pinho, Paula Selbach, Silvana Gritti, Silvia 
Pinheiro e Suzana Schwartz. Os temas da pauta foram:  Avaliação in loco MEC; 
Orientadores de TCC; Plano Municipal de Educação (Arlete); Matrículas e volta 
às aulas; e outros assuntos. O coordenador iniciou a reunião solicitando a todos 
presentes que preenchessem a planilha dos instrumentos de avaliação do MEC 
nas três dimensões: organização didático-pedagógica do curso, corpo docente e 
instalações físicas (infraestrutura), atribuindo uma nota de 1 (um) a 5 (cinco), 
que deveriam ser, ao final, somadas e calculado uma média. Após o 
preenchimento, foram computadas todas as médias atribuídas individualmente 
e calculada a média geral do grupo, que foi arredondada para 2 (dois). A 
estimativa serviu de base para cada docente comentar o processo de avaliação 
do MEC, ocorrido nos dias 8 e 9 de agosto. Após a fala de todos, foi agendada 
para o dia seguinte reunião específica para tratar da remodelação do curso, a 
partir dos instrumentos de avaliação. O item seguinte de pauta foi das 
orientações de TCC 2011-2, onde os docentes manifestaram interesse em 
orientar e indicaram as respectivas áreas temáticas e o número de vagas, que 
ficou distribuído da seguinte forma: Alan Melo 2 vagas para Educação 
Patrimonial; Carmem Nogueira 4 vagas para Ensino de Geografia, Educação 
Ambiental e Turismo Pedagógico; Jane Pereira 2 vagas para Educação 
ambiental,  Movimentos sociais e Formação de professores; Jeferson Selbach 2 
vagas para Cultura, sociabilidade e cotidiano; Lúcio Jorge Hammes 2 vagas 
para Desenvolvimento sustentável e capital social; Maurício Aires Vieira 3 vagas 
para Educação Ambiental ou Ensino de Ciências/Matemática ou Formação de 
Professores; Patrícia Pinho 4 vagas para Currículo (Alfabetização), Múltiplas 
Linguagens, Processos de Ensino e Aprendizagem; Paula Selbach 2 vagas para  
Formação de professores e Gestão educacional; Silvana Gritti 2 vagas para 
Educação do campo e Educação, trabalho e movimentos sociais; Suzana 
Schwartz 2 vagas para Alfabetização, Formação de professores e Processos de 
ensino e de aprendizagem. O coordenador informou que a expectativa de 
matrículas e de 38 alunos para TCC. O terceiro item foi o Plano Municipal de 
Educação. A professora Arlete Salcides explicou que está em elaboração o I 
Plano Municipal de Educação no município de Jaguarão e que no dia 13 de 
setembro, às 16 h, na UAB, será realizada reunião para tratar do assunto. 
Solicitou que os docentes da Unipampa auxiliem nas diversas áreas de estudo. 
Foram indicados: Educação Infantil, Patrícia Pinho; Ensino Fundamental, Jane 
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Schumacher e Suzana Schwartz; Ensino Médio, Carmen Nogueira; Educação 
Superior, Paula Selbach, Educação do Campo, Arlete Salcides; Educação de 
Jovens e Adultos, Everton Oliveira; Educação à Distância e Tecnologias 
Educacionais, Everton Oliveira; Educação Especial, Silvia Pinheiro; Formação de 
Professores, Mauricio Vieira; Educação Profissional, Lucio Hammes; 
Financiamento e Gestão, Mauricio Vieira e Hilda Jaqueline de Fraga; Políticas 
afirmativas, Hilda Jaqueline de Fraga e Adelmir Fiabani. O quarto item de pauta 
foi Matrículas e volta às aulas. O coordenador informou que as data das 
matrículas ainda está indefinida, fazendo com que o retorno das atividades de 
aula fiquem conseqüentemente postergado. Sem nada mais a constar eu, 
Jeferson Selbach, lavro esta ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 


