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1

ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

2

PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos vinte

3

e nove

4

dependências do bloco D, nesta cidade, teve início a 4º Reunião Extraordinária

5

Colegiado do Curso de Pedagogia, do ano em curso, ampliada a todos os professores; sob a

6

coordenação da Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, secretariada pela técnica Lara

7

Ribeiro Franco, estando presentes os Professores, Armindo Quillici Neto, Cláudio Gonçalves

8

Prado, Leonice Matilde Richter, Lilian Calaça, Mauro Machado Vieira, Sauloéber Társio de

9

Souza, Sergio Inácio Nunes, Valeria Moreira Rezende, Vilma Aparecida Silva Souza, Viviane

10

Prado Buiatti Marçal. A sessão iniciou-se com a Professora Betânia informando sobre a

11

reunião da comissão de infra estrutura, a qual estava acontecendo em sala próxima e na qual

12

não havia nenhum representante do curso de Pedagogia. Solicitou que algum professor se

13

dispusesse a partir da mesma. Professor Armindo se prontificou e foi participar da citada

14

reunião. Passamos aos pontos da Pauta. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FICHA DE

15

DISCIPLINA DE LIBRAS PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: Professora

16

Betânia leu a solicitação do curso de Administração. O encaminhamento foi que o curso de

17

Administração siga o modelo da ficha de disciplina do curso de Pedagogia, uma vez que o

18

modelo de ficha apresentada pelo curso não possui nenhuma especificidade em relação a área

19

de Administração. ESTÁGIO SUPERVISIONADO: Professora Valeria salientou a

20

necessidade da definição de Professores monitores para os grupos do estágio, pois muitos

21

grupos estão sem orientador. A idéia de orientação seria apenas no processo de intervenção.

22

Ainda temos 8 grupos sem orientador. Professor Saulo questiona como será o processo de

23

avaliação. Professora Valeria responde que a avaliação será realizada através de um relatório

24

e que este será avaliado pelas professoras Valeria e Vilma. As 14hs professora Viviane teve

25

que se ausentar da reunião, pois esta em horário de aula. Alguns professores se oferecerem

26

para as monitorias. O encaminhamento foi que será enviado via e-mail o convite a alguns

27

professores para as monitorias que ainda faltam. Professora Vilma informa que os professores

28

podem ficar na monitoria de mais de um grupo. Professora Lilian chegou a reunião, foi

29

apresentado a ela a solicitação de monitores e ela se dispôs a acompanhar um grupo.

30

CIRCULO DE CULTURA: a sugestão de datas para o circulo de cultura são dias 16, 17 e

31

18 de Novembro e no 19/11/09 seria o seminário de pratica educativa. Professora Karina

32

estará participando de um evento no Rio de Janeiro nesta semana, desta forma o seminário de

33

pratica educativa não poderá ser realizado nesta data, haja visto que a Prof. Karina é docente

dias do mês de outubro do ano dois mil e nove, Quinta-feira, às 14:00hs , nas
do
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34

da disciplina do PIPE V- Seminário de pratica educativa, da qual o seminário é parte

35

integrante. Professor Armindo retorna à reunião as 15:20hs. A nova data escolhida por

36

votação para ao Circulo de cultura será dias 14, 15 e 16 de Dezembro de 2009, e o Seminário

37

de Pratica Educativa dia 21/12/2009. VIAGEM CULTURAL: a viagem cultural para São

38

Paulo acontecera no dias 17, 18 e 19/12/2009, o transporte já foi liberado pela Universidade.

39

Professora Leonice informa que será enviado via e-mail a nova programação, e que os

40

professores que foram à viagem que enviem a ela a confirmação, juntamente com o número

41

do RG. Professora Lilian Calaça teve que sair da reunião, pois estava em horário de aula.

42

SEMINÁRIO INTERNACIONAL: Professora Betânia sugere que juntamente com o

43

Seminário Internacional seja realizada a “1º Semana do Curso de Pedagogia”, em função da

44

falta de espaço e de tempo para a realização da semana em outro momento. Professor Mauro

45

questiona qual seria o significado dessa semana. Professora Betânia informa que a UEMG,

46

esta disposta a colocar a semana de pedagogia deles juntamente com o Seminário. Professor

47

Armindo pondera que para ser realizada a semana, devemos enriquecer o Seminário com

48

atividades direcionadas diretamente aos alunos da Pedagogia. Professora Valeria teve que se

49

ausentar da Reunião as 15:50hs, para participar de uma reunião na PROEX. Professora

50

Betânia informa que a semana seria uma forma de reforçar o espaço político da Pedagogia.

51

Professor Sergio pergunta o que a UEMG utilizara para a sua semana. Professora Betânia

52

informa que a UEMG tem muitos pôster e TCC a serem apresentados, e que ela considera

53

essa uma forma de divulgação. Professor Mauro questiona se esta proposta ira ser aceita na

54

reunião do CONFACIP. Armindo afirma que “colocar o nome, só por colocar não dá”.

55

Leonice afirma que devemos ter uma proposta bem forte, pois as criticas virão. Prof. Sergio,

56

pondera que o Seminário Internacional foi somente transferido, desta forma não pode ser

57

alterado seu formato. Professora Betânia salienta que precisamos retomar os preparativos para

58

o Seminário, as comissões precisam ser retomadas. Diante do posicionamento do grupo a

59

proposta da “1º semana acadêmica do curso de Pedagogia” será repensada para o próximo

60

semestre. SEMINARIO DE ESTUDOS E PESQUISAS (SEMEP) 2009: Professora

61

Betânia distribuiu o folder do evento aos professores, em seguida o mesmo foi lido. Professor

62

Saulo informou que esta é uma tentativa de criar uma cultura de pesquisa. A idéia e nos

63

próximos semestres o seminário seja realizado por outras linhas de pesquisa. Professora

64

Betânia solicita aos professores que os alunos sejam liberados no dia 05/11/2009 a fim de que

65

participem da mesa “Historia das disciplinas Escolares e Memória de Saberes Curriculares”

66

com as professoras Drª. Circe Bittencourt e Prof. Drª. Maria do Carmo Martins. REUNIÃO
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COMISSÃO INFRAESTRUTURA: Professor Armindo fez os informes sobre a reunião a

68

qual ela acabou de participar. Na reunião foi apresentada a questão da falta de espaço físico

69

para os professores, e foram propostas algumas possibilidades. A questão do numero de

70

professores por sala também foi colocada. Diante do fato, a direção ira solicitar aos

71

coordenadores dos curso que façam um estudo a respeito do número de salas de aula que

72

serão utilizadas pelos cursos nos próximos semestre, a fim de que haja uma melhor utilização

73

dos espaços. Houve também a sugestão de que alguns cursos passem para o turno vespertino.

74

Diante do exposto professora Betânia solicita que seja formada uma comissão para a

75

realização deste estudo. Foi encaminhado que o colegiado se reunirá no próximo dia

76

03/11/2009, 3º feira a tarde para tratar deste assunto. Professora Betânia informa ainda que

77

enviara via e-mail aos professores um quadro de disponibilidade para a elaboração dos

78

horários para o 1º semestre de 2010. Professora Leonice solicita que na disciplina de didática

79

seja feito um rodízio dos professores nas licenciaturas. Professora Viviane solicita que na

80

Psicologia da Educação também seja realizado rodízio. Professora Leonice pede a palavra e

81

informa que a coordenação do Projeto do PIBIDI será em parceria entre ela e a Professora

82

Vilma. Desta forma o trabalho será mais bem elaborado. Nada mais a tratar, as 17:00 hs foi

83

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

84

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

85

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

86

colegiado. Ituiutaba-Mg, 29 de outubro de 2009.

87
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