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Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às quatorze 
horas, nas dependências do Campus Unipampa – Jaguarão, o Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Pedagogia reuniu-se para tratar da seguinte pauta: 
organização, estruturação e responsabilidades do NDE; definição do calendário 
de reuniões; Projeto Pedagógico do Curso. Estiveram presentes os seguintes 
professores: Éverton Ferrer, Suzana Schwartz, Patricia Pinho, Jane Schumacher 
e Silvana Maria Gritti. Dando início à discussão do primeiro ponto de pauta 
definiu-se pela permanência da Professora Silvana Maria Gritti na coordenação 
do Núcleo. O professor Éverton falou da necessidade e importância de 
expedição de um documento, por parte da Direção do Campus, que 
reconhecesse e formalizasse o NDE. O professor Éverton ficou responsável por 
este encaminhamento. Também foram discutidos os critérios referentes ao 
tempo de permanência no Núcleo, ou seja, ficou definida uma dinâmica de 
alternância dos membros constituintes, para oportunizar o revezamento dos 
participantes. Assim, anualmente, saem dois, entram dois, e a Coordenação 
também será anualmente eleita por seus pares. Ainda, compreende-se que os 
que saem, não poderão voltar à constituição do NDE antes de decorridos dois 
anos da sua saída. Na oportunidade foram revistas e discutidas as atribuições 
do NDE, conforme a Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010 e 
respectivo Parecer nº 4 de 17 de junho de 2010. Ficou definida para a próxima 
reunião a discussão do  perfil do egresso e objetivos do Curso, para tanto 
adotou-se a metodologia de trabalho já encaminhada pelo coletivo do Curso. 
Serão convidados os professores que ficaram responsáveis pela coordenação de 
cada uma das questões. Para este estudo e discussão, os professores 
responsáveis são os seguintes: Arlete Salcides, Paula Selbach e Clovis da Rolt.  
Nada mais tendo a constar, eu, Silvana Gritti, lavro a presente ata que será 
assinada pelos presentes. 
 


