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No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às 14 horas, 
nas dependências do Campus Unipampa – Jaguarão, o Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Pedagogia reuniu-se para tratar da seguinte pauta: 
Discussão sobre o perfil do egresso e objetivos do curso. Estiveram presentes 
os seguintes professores: Carmen Regina Dorneles Nogueira, Everton Ferrer de 
Oliveira, Clóvis da Rolt, Jane Schumacher, Paula Selbach, Patrícia Moura Pinho 
e Silvana Maria Gritti. A reunião iniciou com o estudo, análise e discussão do 
perfil do egresso do Curso. Chegou-se assim à seguinte escrita: O Curso de 
Pedagogia da Universidade Federal do Pampa contempla em seu perfil de 
egresso um profissional com competências para atuar nas diferentes locais 
onde se desenvolve o processo de ensino e aprendizagem, em todas as etapas 
da educação básica até o ensino superior, com ênfase na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto, busca-se formar um 
profissional crítico, consciente da realidade onde está inserido e do mundo em 
que vive, que tenha compreensão acerca do balizamento histórico, social, 
cultural, político e econômico que configura o processo educacional como um 
todo, de modo a interferir na realidade e criar condições para a sua 
transformação de diversas formas, inclusive através da pesquisa na área 
educacional. Sua formação abrange a compreensão e a intervenção em 
processos e práticas de gestão, organização e funcionamento de sistemas e 
instituições educacionais, mediante uma perspectiva que não se restringe à 
instituição escolar. Na sequência foram discutidos os objetivos do Curso, os 
quais foram assim redigidos: Objetivo Geral: Formar profissionais da Pedagogia 
para elaborar leituras da realidade em que vive a partir dos conhecimentos 
construídos na academia, mediante ações que contemplem questões como 
cidadania e ação política transformadora. Objetivos Específicos: a) Oportunizar 
condições teórico-reflexivas para que os/as pedagogos/as apropriem-se 
criticamente do conhecimento necessário à docência e para desenvolver o 
planejamento, a execução, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação 
dos fazeres pertinentes aos campos educativos formais e informais; b) 
Contribuir para a formação de pedagogos comprometidos com a produção e 
difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 
contextos escolares e não-escolares; c) Promover a formação de pedagogos/as 
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, participação na 
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Esta primeira discussão 
e elaboração será levada para discussão, análise e reformulações na reunião do 
Curso, para que todos possam contribuir neste processo de reformulação dos 
objetivos e perfil do egresso do Curso. Para tanto, esta primeira redação será 
enviada para todos os professores para que façam sua análise, crítica e 
contribuições na reunião do dia 07 de dezembro de 2011. E nada mais tendo a 
constar, eu, Silvana Gritti, lavro esta ata que será assinada pelos presentes. 


