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Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze reuniu-se 
extraordinariamente a Comissão do Curso de Pedagogia da Unipampa, Campus 
Jaguarão, para tratar da pauta: necessidade de corte de 25% da verba na 
aquisição de material permanente. Estiveram presentes os professores Arlete 
Salcides, Clovis Da Rolt, Everton Oliveira, Jeferson Selbach, Paula Selbach, 
Silvana Gritti e Silvia Pinheiro, além do representante discente Jorge Azambuja. 
O coordenador abriu a reunião explicando sobre a orientação recebida por 
parte do Coordenador Acadêmico, professor Maurício Vieira, e da Coordenadora 
Administrativa, TAE Tatiane Oliveira, referente a necessidade de corte de 25% 
(vinte e cinco por cento) da verba na aquisição de material permanente, 
atingindo assim parte dos brinquedos destinados a brinquedoteca. O corte foi 
solicitado pela Pró-Reitoria de Planejamento em razão de terem constatado que 
os pedidos de todos Campi ficaram acima do previsto, razão pela qual Jaguarão 
não poderá adquirir o material previsto inicialmente. O assunto foi debatido no 
Conselho do Campus, que decidiu em consultar as comissões dos cursos que 
tiveram verbas reduzidas pelo corte. Após manifestação de todos os presentes, 
a maioria decidiu por encaminhar posição contrária ao corte da verba, 
argumentando que o material solicitado para aquisição destina-se a atividades 
de ensino, sendo necessário para estruturar a brinquedoteca, um dos 
laboratórios fundamentais para avaliação do curso frente ao MEC, e que o valor 
solictado, em torno de R$ 90 mil (noventa mil reais) é pouco representativo 
frente ao orçamento global da rubrica em que o corte foi solicitado. Decidiu-se 
por encaminhar o assunto para a representante docente no CONSUNI, 
professora Cátia Goulart, de modo a que instâncias superiores da Universidade 
tomem conhecimento da necessidade do corte não atingir o curso. Foi voto 
contrário a estas decisões a professora Silvia Pinheiro, que propôs aceitar o 
corte sugerido com o objetivo de viabilizar a estrutura mínima necessária para o 
funcionamento da brinquedoteca, revendo os itens que poderiam ser cortados. 
Sem nada mais a constar eu, Jeferson Selbach, lavro esta ata que será assinada 
por mim e pelos demais presentes. 


