
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
CAMPUS JAGUARÃO 

_______________________________________________________ 
 
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze reuniu-se 
extraordinariamente a Comissão do Curso de Pedagogia da Unipampa, Campus 
Jaguarão, para tratar da pauta: coordenação do curso; ENADE, demandas do curso 
para direção. Estiveram presentes: Arlete Salcides, Carmen Nogueira, Clovis Da Rolt, 
Everton Oliveira, Hilda Jaqueline Fraga, Jane Pereira, Jeferson Selbach, Mauricio Vieira, 
Paula Selbach, Silvana Gritti, Silvia Pinheiro e Suzana Schwartz. O primeiro ponto foi da 
Coordenação do curso. O professor Jeferson explicou sua saída em face de assumir a 
coordenação do curso de Produção e Política Cultural. A professora Suzana assumiu a 
coordenação em função do que está previsto do Regimento. A nova coordenadora 
falou das suas expectativas para sua gestão, que será de grande valia para sua 
experiência pessoal, pediu a participação de todos para continuar construindo e 
qualificando o curso e a instituição, oportunizando a todos espaços de reflexão, que o 
grupo precisa perceber a importância dessa participação ativa. Em seguida 
encaminhou a eleição do coordenador substituto. O professor Everton sugeriu o nome 
da professora Jane. Todos colegas manifestaram-se favoravelmente a indicação. A 
professora Jane aceitou a indicação. O ponto seguinte de pauta foi dos 
encaminhamentos do ENADE 2011. O professor Jeferson explicou os procedimentos 
que foram adotados: recebimento de e-mail do MEC e do Memorando da Coordenação 
de Avaliação da Unipampa orientando como proceder para os casos dos alunos que 
não realizaram a Prova em 2011; o contato com os alunos faltosos via e-mail, página 
institucional do Curso de Pedagogia, torpedo SMS e Carta convencional encaminhada 
via Sedex com Aviso de Recebimento; reunião presencial com os alunos para dirimir 
eventuais dúvidas, realizada em 10 de janeiro. Informou que foram encaminhados 
para a Coordenação até o prazo definido de 11 de janeiro os requerimentos pelos 
seguintes alunos: Adriana Vieira de Oliveira, Bruno Padula Medeiros, Dirce Maria 
Franck da Silveira, Jane Elisa Urtassum da Silva, Janete Coelho de Freitas, Maria 
Beatriz Moraes Martins, Miriam Araujo Muller Teixeira, Onete Goncalves Ferreira Araujo 
e Rosemari Janes Pinto, dos quais o primeiro requerimento foi solicitado com base no 
Artigo 33-G, § 4º (motivos de saúde) da Portaria Normativa nº 40/2007 e os demais 
com base no Artigo 33-G, § 5º (Ato da Instituição) da referida Portaria, alegando que 
não tomaram conhecimento da realização da Prova a tempo. Após a explicação, os 
professores presentes elencaram algumas dúvidas que foram explicadas pelo professor 
Jeferson. Em seguida, procedeu-se a análise dos presentes que decidiram por deferir 
todos os requerimentos encaminhados. O professor Jeferson explicou que os 
requerimentos aprovados com base no Artigo 33-G, § 5º (Ato da Instituição) serão 
encaminhados até 18 de janeiro para a Coordenação de Avaliação da Unipampa, a 
quem cabe analisar e deferir ou indeferir. Após, os requerimentos serão devolvidos 
para a Coordenação do Curso efetuar o registro no sistema eletrônico do MEC. O tema 
tratado a seguir foi das demanda do curso, solicitado pelo professor Maurício. Todos os 
professores presentes usaram da palavra para sugerir demandas para o curso neste 
ano, que foram anotadas pela professora Jane. Sem nada mais a constar eu, Jeferson 
Selbach, lavro esta ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 


