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Aos treze dias 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 

Arlete salcides, Carmen Nogueira, Clóvis da Rolt, Everton Ferrer, Jane Pereira, 

Jeferson Selbach, Silvia Pinheiro e Suzana Schwartz. Os temas da pauta foram:  

justificativa da alteração da data da reunião; comissão de avaliação in loco MEC; 

orientação de TCC; apresentação do Curso pelo NDE; alteração da Semana 

Acadêmica; relato do PIBID; e outros assuntos. O coordenador iniciou a reunião 

justificando a alteração da data da reunião, em razão da manifestação da maioria a 

pedido da coordenadora substituta. Em seguida, solicitou que todos docentes 

atualizem suas pastas pessoais em face da visita da comissão de avaliação in loco 

do MEC. As pastas devem conter os comprovantes dos últimos três anos (2008-

2011). Foi estipulado o prazo de 30 de julho. No dia 1º de agosto o coordenador 

fará um check-list final, enviado à Direção lista dos docentes com documentos 

faltantes. Além da pasta, o coordenador solicitou que os professores que ainda tem 

projetos de ensino, pesquisa ou extensão, com ou sem bolsistas, de PET ou PIBID, 

que encaminhem cópia eletrônica para inserção no site e cópia impressa para 

arquivar. Os projetos vigentes de ensino, pesquisa e extensão devem ser 

encaminhados em PDF, a partir da plataforma SIPPEE.  Os demais devem ser 

enviados em arquivo DOC. Ainda para fins de avaliação, ficou definido que o 

professores deveriam checar os planos de ensino 2011/1, na tentativa de adequar a 

bibliografia básica ao acervo disponível na biblioteca. Também a ementa da 

disciplina deve estar de acordo com o PPC do curso. O terceiro item de pauta foi 

orientação de TCC, com a solicitação de todos docentes indicarem interesse nas 

áreas temáticas e número de vagas que pretendem orientar. O professor Everton 

sugeriu encaminhar via e-mail a todos as áreas temáticas já definidas 

anteriormente pelo curso. Ficou definido que as áreas temáticas serviriam para 

nortear, mas não determinar, a oferta de temas por parte dos docentes 

orientadores de TCC. O quarto item, da apresentação do Curso pelo NDE, foi 

retirado de pauta, a pedido da professora Arlete Salcides. O quinto item foi a 

informação por parte do responsável, professor Everton Fêrrêr, de que a Semana 

Acadêmica do curso, iniciada em julho, prosseguirá com atividades em agosto, para 

compensar o dia em que foram suspensas as atividades por luto devido a 

falecimento de uma acadêmica do curso de Letras. Ficou decidido também que no 

dia da atividade os professores deverão liberar as turmas, independente da 

programação que tiverem feito, que deverá ser compensada em outra semana. O 

sexto item de pauta foi o relato da professora Jane Pereira sobre o PIBID. A 

professora explicou como foi feita a seleção dos bolsistas e informou do lançamento 

oficial para a comunidade acadêmica e externa no PIBID 2011, que ocorrerá no dia 

20 de julho, às 19 h, onde explicará os objetivos do Programa. Em outros assuntos, 

o professor Everton Fêrrêr solicitou que fosse dado tempo maior para discutir-se a 

proposta de Regimento do Campus, alegando que o prazo de 27 de julho não é 

suficiente para a importância da proposta. O coordenador do curso informou que 

está disponível no site os horários das disciplinas, com os respectivos docentes 

responsáveis, para 2011/2. A professora Suzana Schwartz informou que no sábado, 

dia 16, às 14 h, ocorrerá o seminário integrador das práticas. O coordenador do 

curso solicitou ainda que a professora Arlete Salcides encaminhe urgente cópia do 
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projeto de bolsa produtividade do CNPq e o plano de trabalho da bolsista. O 

coordenador do curso informou ainda que haverá uma vídeo-conferência com a 

professora Amélia Bastos, do Planejamento, para tratar das questões da visita do 

MEC. O coordenador informou que não se fará presente por dificuldades pessoais 

em acompanhar este tipo de reunião, dado a precariedade da conexão. Sem nada 

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

pelos demais presentes. 


