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Aos trinta e um 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, Everton Oliveira, Hilda 
Jaqueline Fraga, Jeferson Selbach, Maurício Vieira e Suzana Schwartz. Os temas da 
pauta foram: horários; Mostra Científica na feira do livro; relato reunião PPC; diárias e 
passagens; informe afastamento e férias. O coordenador iniciou a reunião 
apresentando o horário e os encargos docentes para 2012/1. A elaboração do horário 
foi feita com base nas indicações dos docentes, que optaram em concentrar a carga 
horária no início ou no final da semana. Além disso, foi respeitado o limite médio de 
dois componentes curriculares por docente, entre 8h e 10 h semanais, com exceção do 
estágio que computa 15 h semanais. A professora Patrícia Pinho ficou responsável, 
além do estágio, com mais um componente curricular de 5 h, perfazendo 20 h 
semanais de ensino. Após ponderações de todos presentes, foi deliberado por suprimir 
os componentes curriculares previstos inicialmente para a turma 51, com exceção de 
Teorias e Práticas Alfabetizadoras II, e juntar a respectiva turma com a 71, de modo 
que antecipem os componentes de Ensinar e Aprender Geografia, Ciências, História e 
Matemática. O horário ficou distribuído da seguinte forma: turma 11, Educação e 
Infância (5 cr.), Pesquisa em Educação (5 cr.), Perspectivas investigativas em História 
da Educação (4 cr.), Olhares antropológicos em Educação (5 cr.) e Estudos filosóficos 
em Educação I (4 cr.); turma 31, Organização do Trabalho Pedagógico (6 cr.), 
Experiências de aprendizagem em gestão educacional (5 cr.), Gestão democrática da 
escola (5 cr.), Psicologia e Aprendizagem (5 cr.) e Educação Especial e inclusão (4 cr.); 
turma 51, Ensinar e aprender Geografia (5 cr.), Ensinar e aprender Ciências (5 cr.), 
Teorias e práticas alfabetizadoras II (5 cr.), Ensinar e aprender História (5 cr.) e 
Ensinar e aprender Matemática (5 cr.); turma 71, Ensinar e aprender Geografia (5 cr.), 
Ensinar e aprender Ciências (5 cr.), Socialização das experiências docentes II (5 cr.), 
Ensinar e aprender História (5 cr.) e Ensinar e aprender Matemática (5 cr.); para todas 
as turmas, Educação Patrimonial (4 cr.), Movimentos sociais e educação (5 cr.), Educação e 
relações ético-raciais (2 cr.), Livros didáticos e processo de escolarização (2 cr.), Estudos 
filosóficos em Educação II (2 cr.), História da Ciência (2 cr.), Educação para a paz (2 cr.) e 

Práticas de leituras escolares (2 cr.). O item seguinte em pauta foi a Mostra Científica. A 
professora Arlete sugeriu que fosse realizada uma Mostra Científica na feira do livro de 
Jaguarão, em razão de não ter ocorrido como deveria a mostra dos pôster no Siepe. A 
proposta foi apresentada ao Secretario da Cultura de Jaguarão. Foi acordado que a 
proposta será encaminhada para comissão pesquisa, ensino, extensão. A professora 
Hilda informou que vai inserir no evento o projeto Circuitos patrimoniais. O terceiro 
ponto foi o relato da reunião do PPC. A professora Carmen informou que encaminhou 
por email um modelo de PPC discutido no Fórum que participou e que a sugestão do 
seria seguir o modelo. Informou ainda que os cursos podem enviar suas propostas de 
PPC para serem avaliadas no fórum. O quarto ponto foi diárias e passagens. O 
professor Jeferson explicou a todos os trâmites adotados pelo Conselho do Campus 
para a distribuição das diárias e passagens para eventos. Foi feito uma chamada geral 
para que os docentes interessados informassem sobre o interesse em solicitar verba, 
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uma comissão reuniu-se para avaliar os pedidos e encaminhou para o Conselho a lista 
dos docentes que atenderam a Instrução Normativa. O quinto item foi informe sobre 
afastamentos e férias. O professor Jeferson informou que foi autorizado o gozo de 
férias que tinham sido interrompidas por conta da visita do MEC dos professores Arlete 
(19/07 a 17/08), Jeferson (25/07 a 08/08) e Paula (18/07 a 17/08). Ainda neste ponto 
a professora Arlete informou que estará encaminhando pedido de afastamento para 
pós-doutorado. Sem nada mais a constar eu, Jeferson Selbach, lavro esta ata que será 
assinada por mim e pelos demais presentes. 


