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Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze reuniu-se 
ordinariamente a Comissão do Curso de Pedagogia da Unipampa, Campus 
Jaguarão, para tratar da pauta: Perfil do Egresso e objetivos do Curso; 
programação 2012 de saídas interestaduais; oferta Libras; indicação docente 
para concurso Libras; proposta da CLE para encargos docentes; sugestões de 
pauta para a Reunião Geral; Relatório  Parcial de atividades PIBID Pedagogia 
2011. Estiveram presentes os professores Arlete Salcides, Carmen Nogueira,  
Everton Oliveira, Jane Pereira, Jeferson Selbach, Maurício Vieira, Paula Selbach, 
Silvana Gritti, Silvia Pinheiro e Suzana Schwartz. A coordenadora substituta 
iniciou com o primeiro ponto, passando a professora Silvana para apresentar as 
discussões que foram realizadas no NDE sobre o perfil do Egresso e os 
objetivos do Curso. O coordenador justificou seu atraso por motivos pessoais. 
No ponto seguinte, o coordenador informou que os docentes que tiverem 
programadas saídas interestaduais para 2012 devem encaminhar as demandas 
para a Coordenadora Administrativa do Campus, pois para garantir recursos 
orçamentários na licitação que está sendo elaborada para contratar empresas 
responsáveis pelo transporte. O segundo ponto foi da oferta do componente 
curricular de Libras. Após apresentação da questão, o grupo decidiu por ofertar 
no período de férias de janeiro e fevereiro e em 2012-2 no período regular, 
quando está prevista a contratação de docente da área. O terceiro ponto foi a 
indicação de docentes para assessorar o concurso de Libras, previsto para 
ocorrer entre os dias 30/01 a 10/02. Ficou decidido que as professoras Carmen, 
Jane e Suzana darão o suporte de forma compartilhada. O quarto item foi da 
proposta que está sendo discutida pela Comissão Superior de Ensino para os 
encargos docentes, proposta que foi encaminhada para o email geral em 20/12 
pela coordenadora da Comissão Local de Ensino, professora Adriana Bodolay. O 
coordenador solicitou a todos que queiram contribuir com a proposta que 
encaminhem diretamente à responsável. O quinto item foi de sugestões de 
pauta para a Reunião Geral. O grupo entendeu de encaminhar para a reunião o 
tema encargos docentes. Frente a questionamentos surgidos sobre a 
convocação para essas reuniões, o professor Maurício explicou que somente a 
primeira reunião ocorrida seria convocatória, que as demais seriam somente 
por convite aos interessados. O sexto item foi retirado de pauta a pedido da 
professora Jane. Por fim, a professora Arlete lembrou a todos que o candidato 
preferencial para o Conselho do Campus do Curso de Pedagogia é o professor 
Everton. Sem nada mais a constar eu, Jeferson Selbach, lavro esta ata que será 
assinada por mim e pelos demais presentes. 


