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ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos quatro  2 

dias do mês de Junho   do ano dois mil e nove, Quinta-feira, às 14:00hs , nas dependências do 3 

Bloco D , nesta cidade, teve início a  1º Reunião Extraordinária   do Colegiado do Curso de 4 

Pedagogia , do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Betânia de Oliveira Laterza 5 

Ribeiro, secretariada pela técnica Lara Ribeiro Franco, estando presentes os Professores, 6 

Karina Klinke, Mauro Machado Vieira, Sergio Inácio Nunes, e as representantes dos alunos 7 

Daiane de Lima Soares Silveira e Rozinei Alves Pereira. A sessão iniciou-se com a Professora 8 

Betânia informando sobre a aprovação os planos de curso, que deverá ser realizada na 9 

próxima reunião do colegiado, e também sobre a dificuldade de elaborar o horário do próximo 10 

semestre. Segundo informações da Profª Sezimária, os professores da Universidade são DE, 11 

desta forma não podem recusar a dar aula em qualquer horário. Estamos com problemas para 12 

formular os horários principalmente na sexta-feira, a única professora que deixou 13 

disponibilidade para todos os dias da semana foi a professora Karina. Temos que criar regras 14 

para a elaboração dos horários para os próximos semestres. Professor Sergio sugeriu que 15 

Rodízio seria uma ótima opção. Os critérios previamente destacados foram: * Rodízio as 16 

segundas, sextas e  sábados. * Professores com licença parcial para doutorado e pós-17 

doutorado. * Professores com função administrativa e de coordenação. * Professores com aula 18 

no mestrado e no doutorado, * Carga horária alternada entre os semestres. Professora Betânia 19 

apresentou os horários para o próximo semestre e o colegiado aprovou os mesmos. Passamos 20 

ao próximo item da pauta, a carta resposta da Professora Vânia referente ao MI 24/2009 de 21 

14/05/09 da coordenação do curso de Pedagogia que questionava sobre a analise dos projetos 22 

de extensão, o Professor Mauro leu a referida carta para os demais membros do colegiado. 23 

Professor Mauro sugeriu que a Professora Betânia verifique qual o procedimento correto. 24 

Professora Betânia informou ao colegiado sobre a sindicância que foi instaurada na Facip pelo 25 

curso de Biologia em relação à Professora Vânia. Passamos então a questão da mudança para 26 

o novo Campus. As representantes das alunas do curso estão aguardando maiores informações 27 

sobre a estrutura do novo campus para consultarem os alunos. Nada mais a tratar, foi 28 

encerrada a reunião e para constar lavrei em Ata, que após lida e aprovada, será assinada por 29 

mim, Lara Ribeiro Franco, na qualidade de Secretária, pela Coordenadora do Curso de 30 

Pedagogia profª. Drª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais membros do 31 

colegiado. Ituiutaba-Mg, 04 de Junho  de 2009. 32 
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