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1

ATA DA 5º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

2

PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos três

3

dias do mês de novembro do ano dois mil e nove, Terça-feira, às 16:40hs , nas dependências

4

da Facip, nesta cidade, teve início a 5º Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de

5

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

6

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

7

Quillici Neto, Karina Klinke, Lilian Calaça, Mauro Machado Vieira e Sauloéber Társio de

8

Souza. A sessão iniciou-se com a Professora Betânia agradecendo a presença dos professores

9

convidados à reunião Armindo e Sauloéber. RELATÓRIO – MAPAS DE SALAS DE AULA

10

DO CURSO - Professora Betânia questiona quanto a possibilidade da utilização das salas de

11

aula do novo Campus. Um curso com grande número de alunos como a Pedagogia é mais

12

difícil ficar alternando salas, pensa ser mais fácil essa mobilidade com cursos que possuam

13

um número menor de alunos. Temos que brigar pelo nosso espaço. Professor Armindo

14

coloca que precisamos informar o número de salas que o curso precisa. Professor Mauro

15

afirma que a questão primordial é a questão das salas de professores. Temos que ter cuidado

16

de como justificar a questão das salas para os professores. Professora Betânia informa que a

17

preocupação do Professor Renato é quanto às salas de aulas e não quanto às salas para

18

professores. Professora Betânia informa que foi feito um levantamento das aulas nos últimos

19

anos; através do sistema Sie; a fim de saber quanto as nossas demandas e necessidades. O

20

aluno que estuda de manhã geralmente trabalha a tarde e à noite. Professor Saulo sugere que

21

os professores que trabalham nas licenciaturas possam ministras suas aulas no período da

22

tarde. Segundo Professor Armindo a nossa preocupação dever ser em oferecer uma resposta

23

concreta a esta questão do número de salas. É necessário que se garanta 05 salas de aula (para

24

cada período), mais 02 laboratórios e a brinquedoteca. Professa Karina pondera que temos

25

muitos alunos que são professores e que estão se qualificando e precisam estudar no período

26

da manhã. Os encaminhamentos foram: O curso enviara à Comissão de Infra-estrutura a

27

tabela de Organização de salas solicitando 5 salas de aula para o cumprimento completo do

28

curso de Pedagogia. Apresentará também a necessidade de 03 espaços para laboratórios, já

29

previstas na planta do projeto( laboratório pedagógico, brinquedoteca e laboratório de

30

informática). O Terceiro encaminhamento refere-se à sala de professores, pois definiu-se que

31

o espaço físico atenda a todos os professores da FACIP e de forma igualitária. PROPOSTA

32

DE EVENTOS : Professora Cirlei enviou ao colegiado uma proposta de evento intitulada: I
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Seminário de Práticas e Pesquisas em Psicologia da Educação., o qual terá como

34

coordenadores os professores Cirlei Evangelista Souza, Cláudio Gonçalves Prado e Viviane

35

Prado Buiatti Marçal. A data de realização seria dia 12/12/2009 e será estendido a todas as

36

licenciaturas da FACIP. O encaminhamento do colegiado foi de solicitar aos coordenadores

37

do projeto a alteração no nome do evento de Seminário para I Encontro de Práticas e

38

Pesquisas em Psicologia da Educação do NEPE, vinculando assim o evento Núcleo de

39

Estudos e Pesquisas em Fundamentos da Educação, o NEPE-FACIP. Assim como um maior

40

detalhamento sobre o orçamento do evento e quanto a obrigatoriedade da participação dos

41

alunos no mesmo. Outra solicitação recebida pelo colegiado da professora Cirlei foi uma

42

Proposta de Projeto a ser realizado na Creche Mara de Nazaré II , que seria uma campanha

43

para arrecadar brinquedos junto à Universidade em beneficio das crianças atendidas pela

44

Creche. O encaminhamento do colegiado foi favorável

45

preservados os professores do curso, tendo em vista o grande acumulo de atividades a serem

46

realizadas no final do semestre. Nada mais a tratar, as 18:50 hs foi encerrada a reunião e para

47

constar lavrei em Ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim, Lara Ribeiro Franco,

48

na qualidade de Secretária, pela Coordenadora do Curso de Pedagogia profª. Drª. Betânia de

49

Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais membros do colegiado. Ituiutaba-Mg, 03 de

50

novembro de 2009.

51

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro______________________________________________

52

Armindo Quillici Neto_________________________________________________________

53

Karina Klinke________________________________________________________________

54

Lilian Calaça________________________________________________________________

55

Mauro Machado Vieira________________________________________________________

56

Sauloéber Társio de Souza______________________________________________________

57

Lara Ribeiro Franco___________________________________________________________

ao projeto, desde que sejam

