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1

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA

2

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

3

oito dias do mês de abril do ano dois mil e dez, quinta-feira, às 8:00h , nas dependências da

4

sede 1 da FACIP, secretaria do curso de Pedagogia, nesta cidade, teve início a 2º Reunião

5

Ordinária

6

Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, estando presentes os Professores Karina Klinke,

7

Lílian Calaça e Mauro Machado Vieira e tendo sido justificada a ausência do professor

8

Sergio Inácio Nunes. A sessão iniciou com a professora Betânia informando sobre o pedido

9

de desligamento do colegiado do Professor Sergio Inácio Nunes. Foi deliberado que na

10

próxima reunião acadêmica, ocorrerá a eleição do novo membro do colegiado. Seguindo os

11

pontos de pauta. PROJETOS – Parecer projeto de extensão Professora Cirlei. O colegiado

12

do curso de Pedagogia informa estar ciente e apóia a proposta de projeto de extensão e solicita

13

que seja compartilhada com o grupo de professores do curso. Foram estabelecidos critérios

14

normativos para envio de projetos. Projetos que estejam ligados a edital devem ser enviados

15

ao colegiado com 15 dias de antecedência e os não vinculados a editais devem ter 30 dias de

16

antecedência. E tais projetos devem ser apresentados em reunião acadêmica a fim de

17

socializar com os demais professores. CALENDÁRIO REUNIÕES – foi aprovado o

18

calendário das reuniões do colegiado a saber; 05/05/2010, 02/06/2010 e 30/06/2010, sempre

19

as quarta-feira às 14h. PLANOS DE CURSO: os planos de curso referente ao primeiro

20

semestre de 2010 e os planos referentes ao segundo semestre de 2009, foram avaliados e

21

aprovados pelo colegiado. Nada mais a tratar, as 10: 30h foi encerrada a reunião e para

22

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

23

na qualidade de secretaria do curso pela Profª. Drª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro

24

Coordenadora do Curso e

25

de 2010.

26

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro_______________________________________________

27

Karina Klinke________________________________________________________________

28

Lílian Calaça________________________________________________________________

29

Mauro Machado Vieira________________________________________________________

30

Lara Ribeiro Franco___________________________________________________________

do Colegiado do Curso de Pedagogia, do ano em curso, sob a coordenação da

pelos demais membros do colegiado. Ituiutaba-Mg, 08 de abril

