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Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze reuniu-se a Comissão do 
Curso de Pedagogia da Unipampa, Campus Jaguarão. Estiveram presentes os professores 
Arlete Salcides, Carmen Nogueira, Claudemir Madeira, Clovis Da Rolt, Everton Oliveira, 
Jane Pereira, Jeferson Selbach, Maurício Vieira, Patrícia Pinho,Paula Selbach, Silvana Gritti, 
Silvia Pinheiro e Suzana Schwartz, além do representante discente, Jorge Azambuja. Os 
temas da pauta foram:  orientadores TCC; uso da sala 109 e espaço para programas PET, 
PIBID; participação nas reuniões do curso; convite a presença; email institucional, site e 
twitter; matrículas: ofertas confirmadas; projetos de formação continuada; publicações: 
lattes e site; entrega dos planos de ensino; aula magna do curso; NDE: reconfiguração dos 
componentes e datas de reuniões mensais; estágio não obrigatório; seminário integrador; 
outros assuntos. O coordenador do curso abriu a reunião apresentando o primeiro assunto 
da pauta, a questão das orientações de TCC, com o quadro das indicações de orientadores 
por parte dos discentes, mostrando que alguns professores não foram indicados ou foram 
mas restaram vagas disponíveis, enquanto outros o número de indicações foi maior que a 
oferta inicial. A projeção apresentada mostrou ainda a necessidade de outros docentes 
abrirem vagas para atender todos matriculados no TCC 2011-2. Em função de alguns 
alunos não terem comparecido ao primeiro encontro, o quadro das orientações e vagas 
ficou parcialmente distribuído da seguinte forma: Adelmir Fiabani (Quelem Pereira Pinheiro 
e Viviane Hasfeld Machado); Alan Dutra de Melo (2 vagas); Arlete Salcides (Dirce Maria 
Franck da Silveira e Francieli Turri); Carlos Rizzon (1 vaga); Carmem Nogueira (Teresa 
Vera Quadros e mais 3 vagas); Clóvis Da Rolt (1 vaga); Elbio Gerardo Silveira Ramos (5 
vagas); Jane Pereira (Stephanie Souza de Lima e Vanessa Neumann Alaniz); Jeferson 
Selbach (2 vagas); Lúcio Jorge Hammes (Nathália Lameiro e Juliana Teixeira de Freitas); 
Maria de Fátima Ribeiro (Neiva Teixeira Vieira e Luiza Helena dos Santos da Silva); 
Maurício Aires Vieira (Bruno Padula Medeiros, Dianifer Furtado da Silva, Jorge Araujo 
Azambuja e Luciana Lopez Vieira Silveira); Patrícia Pinho (Rosemari Janes Pinto, Jane Elisa 
W. da Silva, Criziane da Silva Madruga, Vera Regina Melgar e Maiara Viana Benito); Paula 
Selbach (Miriam Muller Teixeira, Marcia Agendes Costa e Quelem Rosana Oviedo Alves 
Gerald); Silvana Gritti (Onete Gonçalves Ferreira Araujo, Janete Coelho de Freitas, Cynthia 
da Luz e Deize da Cunha Carvalho); Suzana Schwartz (Suelen Correa Coelho, Ana Carolina 
Fagundes, Simone Silveira Moreno, Cristiane Cardozo Marroche, Danilo Cardozo Teles e 
Simone Teixeira da Silva). O segundo item foi o uso da sala 109 (brinquedoteca) e espaço 
para programas PET e PIBID. O coordenador informou da expedição do Ofício n.057-2011 
– COOR-PED à Coordenadora Administrativa, informando a lista dos professores e TAE 
autorizados a utilizar a sala 109, sendo que os discentes não poderão permanecer na sala 
sem a presença de algum docente do curso, incluindo os bolsistas do PET, que utilizaram a 
sala de forma compartilhada no semestre 2011-1. Foi aprovado a sugestão a ser 
encaminhada ao Conselho do Campus para que os programas da Pedagogia PET e PIBID 
possam utilizar as salas 309 e 310, de forma compartilhada, com a solicitação de armários 
com chave. A professora Silvia Pinheiro solicitou que a arquiteta da Unipampa faça um 
leiaute para ocupação da sala, a partir da chegada dos equipamentos e brinquedos. O 
terceiro item de pauta foi a participação nas reuniões do curso. Foi aprovado por todos que 
o coordenador continuaria convidando os componentes ao invés de convocá-los, não sendo 
incluído na ata as eventuais ausências, somente as presenças. O quarto item foi o pedido 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
CAMPUS JAGUARÃO 

_______________________________________________________ 
para que se evite criar email com a denominação “coordenação pedagogia” ou similares 
para iniciativas individuais, para que não se confunda com atividades propostas pelo curso. 
O coordenador informou a criação de uma conta no twitter (pedagogiajaguar), onde todos 
poderão instantaneamente seguir as atividades do curso. O quinto item foi a situação das 
matrículas, onde todos componentes curriculares receberam matrículas, com exceção de 
Aspectos históricos educacionais do RS, que foi cancelado. O coordenador informou ainda 
o número aproximado de inscritos em cada componente. O sexto item foi dos projetos de 
formação continuada, aprovados pelos professores Patrícia Pinho, Carmen Nogueira e 
Maurício Vieira. Foi solicitado que todos enviassem cópia eletrônica dos projetos para a 
coordenação, bem como o nome dos bolsistas selecionados. O sétimo item foi das 
publicações, que devem ser sistematicamente encaminhadas para a coordenação, para 
incluir no site do curso, bem como todos devem incluir no sistema lattes. O oitavo item foi 
a reafirmação da necessidade de entrega dos planos de ensino, que podem ser acessados 
no site do curso. O nono item foi a aula magna do curso. Fo aprovada a proposta de 
utilizar a verba disponível para um evento reunindo pessoas para discutir o Plano Municipal 
de Educação (PME). A professora Hilda Fraga ficou responsável pelos encaminhamentos. O 
décimo item foi a reconfiguração dos componentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 
com as datas de reuniões mensais. Foi aprovada a exclusão das professoras Arlete Salcides 
e Silvia Pinheiro, a inclusão das professoras Suzana Schwartz, Patrícia Pinho e Carmen 
Nogueira, e a permanência dos professores Silvana Gritti e Everton Oliveira para compor a 
comissão, que terá encontros todas as segundas quartas-feiras do mês. O décimo-primeiro 
item – estágios não obrigatórios – foi retirado de pauta a pedido do professor Jeferson 
Selbach, que está responsável pelo acompanhamento desse tipo de estágio, em razão da 
ausência do Coordenador Acadêmico, professor Maurício Vieira, que se retirou para 
participar de outra reunião. O décimo-segundo item foi o seminário integrador, marcado 
para ocorrer no dia seguinte, a partir das 8 h 30 min, com a presença de todos docentes 
que ministram disciplinas em 2011-2. Em outros assuntos, foram tratados seis assuntos. O 
primeiro foi a apresentação de dois novos cursos no Conselho do Campus: Licenciatura em 
Geografia e Bacharelado em Política e Produção Cultural. O segundo foi a viagem do 
professor Everton Oliveira a Santa Maria com alunos, necessitando a utilização do 
microônibus, nos dia 7 e 8/10, para participar do 11º encontro de escolas de surdos. O 
terceiro assunto foi a falta de energia elétrica, onde os representantes do curso no 
Conselho do Campus irão encaminhar os questionamentos sobre o assunto. O quarto 
assunto foi a indicação da professora Carmen Nogueira para a Comissão de Eleição. O 
quinto assunto foi o relato do PME por parte dos docentes participantes. O sexto assunto 
foi a informação por parte da Coordenadora da Comissão de Pesquisa, professora Arlete 
Salcides, sobre os recursos recebidos por meio de edital: R$ 15,5 mil do GP Processos 
socioculturais; R$ 21,9 mil do GP Cultura escolar, praticas pedagógicas e formação de 
professores; e R$ 91 mil do Mestrado profissional em Educação. Sem nada mais a constar 
eu, Jeferson Selbach, lavro esta ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 


