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ATA DA 1º

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DO

COLEGIADO DO

CURSO

DE

2

PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Ao

3

primeiro dia do mês de Abril

4

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

5

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

6

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

7

Karina Kinkle, Lilian Calaça, Lucia de Fátima Valente, Mauro Machado Vieira. A sessão

8

inicou-se com a Professora Betânia falando sobre as discussões da última reunião dos

9

coordenadores. Professor Mauro sugeriu que tivesse uma nova reunião do Colegiado na

10

próxima semana a fim de tratar somente das especificidades do curso de Pedagogia.

11

Professora Karina afirmou que o colegiado deve apresentar uma proposta já especifica para os

12

professores. Professora Lucia afirmou que precisamos de clareza com as necessidades do

13

curso. Betânia colocou que o colegiado deve fazer um estudo preliminar das especificidades

14

do curso, para ser apresentado na reunião da próxima semana. Passamos a analise dos

15

projetos de extensão, no qual o colegiado deve avaliar se esta de acordo com a proposta e a

16

temática. O primeiro projeto foi o da Professora Vânia: “Políticas Sociais educativas de

17

saúde-anemia falciforme em destaque: implicações para a formação Docente”. E outro projeto

18

também da professora Vânia: “Curso de especialização em história e Cultura Africana e Afro-

19

Brasileira”. Estes dois projetos ficaram com os professores Mauro e Lílian, os quais farão

20

uma pré-avaliação para apresentá-la na próxima reunião do colegiado. O segundo projeto foi

21

da Professora Vilma: “Formação de professores e educação inclusiva”, as professoras Karina

22

e Lucia ficaram responsáveis por este. Passou-se então ao próximo tópico da pauta. A

23

solicitação de dispensa parcial da Professora Cirlei, para a conclusão de suas atividades no

24

curso de doutorado em educação, do qual participa. O colegiado foi favorável a esta dispensa.

25

Professora Betânia apresentou ao colegiado, o histórico das disciplinas cursadas pela aluna

26

Clarissa Betanho Inácio na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação em Portugal,

27

a fim de se fazer a equivalência destas. Foi feita a equivalência nas disciplinas Optativas do

28

curso. Decidiu-se que a Coordenação irá enviar para a Diretoria da Facip, um MI solicitando

29

a emissão de uma Portaria formalizando a eleição dos membros do colegiado. Sobre o

30

regimento do curso de pedagogia ficou acordado que enquanto não se

31

próprio, iremos seguir como

32

Professora Karina colocou sobre a questão dos núcleos organizacionais. Ficou acordado que

do ano dois mil e nove, Quarta-feira, às 14:00hs , nas

elabora o regimento

parâmetro as Normas do curso de Pedagogia da Faced.
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em uma próxima reunião será discutido mais profundamente este assunto. Nada mais a tratar,

34

as 16:00hs foi encerrada a reunião e para constar lavrei em Ata, que após lida e aprovada, será

35

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

36

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

37

professores. Ituiutaba-Mg, 01 de Abril de 2009.

38
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