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Aos sete dias do mês de dezembro 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, Clóvis Da Rolt, Everton Oliveira, Jane 
Pereira, Jeferson Selbach, Patrícia Pinho, Paula Selbach, Silvia Pinheiro, Silvana Gritti e 
Suzana Schwartz, além da representante discente, Larissa Lima Costa. Os temas da 
pauta foram: afastamento pós-doc; resultado da eleição da chapa do Diretório 
Acadêmico; Orientador de TCC; recesso de fim de ano; fotos da infância; aula magna e 
mini-curso; confraternização; Papel Representantes no Conselho de Campus; 
afastamento coordenação adjunto; informes estágio; perfil do egresso e objetivos do 
Curso. No primeiro item a professora Arlete apresentou proposta para seu afastamento 
para pós-doutoramento em Braga, Portugal, com previsão de saída em agosto de 2012 
e período de 12 meses. Informou que atende a todos os requisitos exigidos pela 
Unipampa e comprometeu-se em assumir maior carga horária quando voltar, caso seja 
autorizado o afastamento. Por unanimidade o grupo aprovou o afastamento e os 
seguintes docentes comprometeram-se em assumir os encargos de ensino da 
professora, no período de afastamento: Carmen e Jeferson, em Pesquisa em 
Educação; Jane e Everton, em Políticas Públicas; Suzana e Paula, em Profissão e 
trabalho docente; e Silvana, em educação do campo. O segundo item foi a eleição da 
chapa do Diretório Acadêmico, que teve como resultado a escolha da chapa única 
composta pelos discentes Leonardo Seixas (2º SM), Larissa Costa (4º SM), Patrícia 
Araújo (4º SM), Alana Schwirket (4º SM), Daniele Dias (6º SM) e Francieli Noda (4º 
SM), com mandato de 24 meses. A professora Jane perguntou sobre as ações 
programadas. A acadêmica Larissa informou que o grupo está verificando a questão do 
espaço (sala dos seguranças), dos recursos próprios em caixa da gestão anterior, do 
planejamento da semana acadêmica e de uma proposta de realizar um diálogos de 
saberes com apoio da coordenação. O terceiro item foi da aluna Marli Sampaio Xavier, 
que procurou a coordenação pela questão de orientação do TCC. O grupo entendeu 
que pelo tempo exíguo para a defesa, a aluna deve se matricular no próximo semestre. 
O quarto item foi do recesso de fim de ano. A coordenação informou que o recesso diz 
respeito às atividades de ensino, que as demais atividades seguem normalmente. O 
quinto item foi a proposta de fazer uma atividade coletiva, para maior integração entre 
os docentes, intitulada “fotos da infância”, onde cada professor deve enviar por email 
ou entregar pessoalmente na sala dos coordenadores uma foto sua de infância para 
ser montado um mural, onde serão omitidos os nomes, para que os alunos tentem 
descobrir de quem se trata as fotos. O sexto item foi da aula magna e do mini-curso 
sobre Gênero e diversidade cultural. A aula-magna será na quinta-feira, das 18 h 30 
min as 20 h 30 min, ministrada pelo professor José Fernando Manzke (UFMA) e o mini-
curso será de terça a quinta-feira, das 14 h às 18h, ministrado pela professora 
Elisângela Amorim (UFMA). Na quarta-feira as 14 h está programado reunião com 
pesquisadores, com a presença do professor Manzke. O sétimo item foi a  
confraternização, onde decidiu-se pela data de 04/01, na casa da professora Arlete. O 
amigo secreto foi limitado a R$ 20. O oitavo item foi o papel dos representantes no 
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Conselho de Campus. O professor Everton informou ao grupo de docentes que 
encaminhou questionamentos à direção e recebeu respostas que considerou 
insuficientes. A professora Arlete explicou alguns encaminhamentos feitos no Conselho 
do Campus. O professor Everton solicitou planos de gestão e relatórios de gestão para 
a PROPLAN e o plano de expansão para a Direção. O nono item foi do afastamento da 
coordenação adjunto. A professora Silvana informou sua saída da coordenação adjunta 
do curso, por motivos pessoais. A professora Suzana foi escolhida por unanimidade 
para assumir a coordenação adjunta do curso. O décimo item foi informes do estágio. 
A professora Patrícia relatou os resultados positivos nos anos iniciais, apesar das 
dificuldades no decorrer do semestre; informou da socialização das práticas de ensino 
dia 14/12 a noite, sala 312. As professora Paula e Silvana informaram que a educação 
infantil também teve bons resultados. O professor Clóvis sugeriu fazer encontro com 
diretores das escolas para mostrar a Universidade. O décimo-primeiro item foi do perfil 
do egresso e objetivos do curso. A professora Silvana ficou responsável por repassar 
para a lista de emails o perfil que o NDE elaborou. O professor Everton vai aguardar 
sugestões para dia 4/01 ser trabalhada a metodologia e dia 18/01 discutida a matriz 
curricular e os conteúdos. Sem nada mais a constar eu, Jeferson Selbach, lavro esta 
ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 


