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Aos cinco dias do mês de outubro 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, Patrícia Pinho, Paula Selbach, Silvana 
Gritti, Silvia Pinheiro e Suzana Schwartz, além do representante discente, Jorge 
Azambuja. Os temas da pauta foram: Brinquedoteca; Esclarecimento sobre Ata do 
Conselho de Campus; informe evento SME-PME; DA Pedagogia; reunião NDE; Energia 
elétrica; SIEPE; aula magna; aderência. O coordenador iniciou a reunião dando retorno 
sobre a questão da Brinquedoteca, onde a Direção do Campus posicionou-se 
contrariamente ao corte, cf. manifestado pela comissão do curso em reunião do dia 21 
de setembro. Para a guarda dos brinquedos, foi solicitado prateleiras de aço e 
divisórias. A professora Silvia solicitou que fosse realizado um estudo com 
apresentação da lista dos brinquedos e as razões para sua aquisição. O segundo item 
foi a solicitação do professor Everton para encaminhar a Direção esclarecimentos sobre 
a Ata do Conselho de janeiro de 2011. O coordenador solicitou que o professor 
encaminhasse o pedido via ofício para repassá-lo á Direção. O terceiro item foi o 
informe sobre o evento da Secretaria Municipal de Educação, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Jaguarão. A professora Jane informou que está sendo convidada a 
professora da UFPel, Denise Nascimento Teixeira Silveira, no dia 27 de outubro. O 
quarto item foi o relato pelo representante acadêmico Jorge sobre a instalação 
provisória do Diretório Acadêmico da Pedagogia. O quinto item foi a reunião do Núcleo 
Docente Estruturante, prevista para ocorrer dia 19 de outubro, às 14 h, onde deverá 
ser discutida a reformulação do PPC. Foi indicado e aprovado a inclusão da professora 
Jane como membro do NDE, ficando composto assim pelos seguintes docentes: 
Carmen Nogueira, Everton Oliveira, Jane Pereira, Patrícia Pinho, Silvana Gritti 
(Coordenação) e Suzana Schwartz. O sexto item foi a energia elétrica, onde foi feito 
um relato do ocorrido na reunião do Conselho do Campus, onde foi aprovado a 
continuidade das atividades com o racionamento. As disciplinas de TICs e História da 
Arte seguem com suas atividades suspensas até resolução do problema de energia no 
Campus. O sétimo item foi a informação da professora Arlete sobre a troca de aula em 
razão do SIEPE. O oitavo item foi a aula magna do curso. Foi indicado pelo 
coordenador e aprovado pelos presentes que o curso vai convidar o professor José 
Fernando Manzke (PGCult-UFMA) para ministrar a aula magna, com provável data em 
dezembro. Será tentado ampliar o período da estada dele na Unipampa para realizar 
outras atividades, como mini-curso e reuniões. O nono item foi a aderência. O 
Coordenador informou que está solicitando a todos docentes que atuam no curso para 
que forneçam informações sobre área de concurso que ingressaram na IFES, formação 
em graduação e pós-graduação stricto sensu e experiência anterior em magistério 
superior. Essas informações serão utilizadas para organizar o quadro de aderências dos 
docentes no curso, balizando assim futuras designações de atividades de ensino. Sem 
nada mais a constar eu, Jeferson Selbach, lavro esta ata que será assinada por mim e 
pelos demais presentes. 


