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ATA DA 1º  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 1 

DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL DO ANO DE 2010. Aos 2 

vinte e cinco dias do mês de março do ano dois mil e dez, quinta-feira, às 11:00h , nas 3 

dependências da sede I da FACIP, secretaria do curso de Pedagogia,  nesta cidade, teve início 4 

a 1º Reunião Ordinária   do Colegiado do Curso de Pedagogia, do ano em curso, sob a 5 

coordenação da Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro,  estando presentes os Professores 6 

Karina Klinke,  Lílian Calaça e  Mauro Machado Vieira e a representante dos discente 7 

Rozinei Alves Pereira. Tendo sido justificada a ausência do professore Sergio Inácio Nunes.  8 

A reunião iniciou-se com o primeiro ponto de Pauta. QUALIFICAÇÃO SEM 9 

AFASTAMENTO PARA DOUTORADO -  Professora Betânia informou o pedido de 10 

qualificação sem  afastamento para doutorado dos professores Sergio Inácio Nunes, Vilma 11 

Aparecida de Souza, Viviane Prado Buiatti Marçal e Waléria Furtado Pereira. O colegiado 12 

deliberou favoravelmente ao pedido dos professores. REGULAMENTAÇÃO  – Professora 13 

Betânia informa que o curso pode  emitir portarias; que a comissão confere os planos de curso 14 

com os diários. É preciso adequar os diários aos planos de curso. Foi deliberado que cada 15 

professor deve rever seus diários e os adeque se necessário. É  preciso elaborar o Regimento 16 

do curso e do colegiado a partir do Regimento da FACIP. É importante que sejam elaborados 17 

relatórios sobre todos os eventos realizados pelo curso. Professora Betânia salienta a 18 

importância de criarmos uma Revista de Educação. ALTERAÇÃO CURRICULAR –   Já 19 

foi aprovado anteriormente a retirada  da disciplina Educação e Arte: Expressão Dramática e 20 

Musical. E temos que alterar a disciplina de Libras para 60 horas de acordo com a 21 

regulamentação.  Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. Outra mudança será a Disciplina 22 

Construção do Conhecimento de Artes de Obrigatória para Optativa, aumentando a carga 23 

horária de 30 para 60 horas. As alterações foram aprovadas pelo colegiado.  24 

AFASTAMENTO DOUTORADO –  Mauro questiona quanto os critérios para liberação 25 

total para doutorado, temos que normatizar. Professora Betânia salienta a dificuldade de 26 

montar os horários dos doutorandos que estão na mesma instituição. Professora Lílian solicita 27 

organizar os horários das licenciaturas, juntar as turmas para não ter salas com 2 ou 3 alunos. 28 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES –  a representante dos discentes Rozinei solicita o 29 

registro das atividades complementares feitas em sala (textos de projetos, etc...). Qual seria a 30 

possibilidade desse registro. Professor Mauro informa que a comissão das atividades 31 

complementares já fez um estudo. Professora Betânia comunica que a comissão irá apresentar 32 
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aos alunos a tabela das atividades. PROJETOS – Professor Mauro apresentou o Projeto do 33 

PET Institucional 2010, o qual envolve docentes e discentes do curso de Pedagogia da 34 

FACIP. A conselheira Lílian ponderou a necessidade dos projetos serem relatados na reunião 35 

acadêmica. O colegiado  estabeleceu critérios normativos para envio de projetos.  Projetos que 36 

estejam ligados a Editais, devem ser enviado ao colegiado   com 15 dias de antecedência e 37 

demais projetos com 30 dias de antecedência. E que tais projetos  devem ser apresentados  em 38 

reunião acadêmica.  O colegiado informará os professores sobre esta  normatização.  Parecer 39 

projeto de extensão Professora Cirlei, em virtude do prazo de entrega do projeto não foi 40 

possível a leitura e avaliação do mesmo. Sendo assim o colegiado delibera que seja feito na 41 

próxima reunião.  Professora Karina foi nomeada como relatora do projeto supra citado. Nada 42 

mais a tratar, as 12:30h foi encerrada a reunião e para constar lavrei em Ata, que após lida e 43 

aprovada, será assinada por mim, Profª. Drª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro,   44 

Coordenadora do Curso  e   pelos demais membros do colegiado. Ituiutaba-Mg, 25 de março 45 

de 2010. 46 
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