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1

ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA

2

DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos dezoito dias do mês

3

de Junho do ano dois mil e nove, Quinta-feira, às 14:00hs , nas dependências do Bloco D ,

4

nesta cidade, teve início a 3º Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia , do

5

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

6

pela técnica Lara Ribeiro Franco, estando presentes os Professores, Karina Klinke,Leonice

7

Matilde Richter, Lilian Calaça, Mauro Machado Vieira, Mical de Melo Marcelino Magalhães,

8

Sauloéber Társio de Souza, Sergio Inácio Nunes, Valeria Moreira Rezende, Vilma Aparecida

9

de Souza, Viviane Prado Buiatti Marçal e as representantes dos alunos Daiane de Lima Soares

10

Silveira e

Rozinei Alves Pereira. A sessão inicou-se com a Professora Betânia

11

cumprimentando os professores a respeito da aprovação de trabalhos no evento “Uno e

12

Diverso” que acontecera em Uberlândia. Ponderou sobre a necessidade da participação dos

13

alunos em seminários para sua formação. Salientou sobre a necessidade de se repensar a

14

questão do Seminário de Prática Educativa em virtude do conflito de datas com outro evento

15

da Universidade. O auditório do Conservatório Estadual de Musica não tem uma outra data

16

para que o evento seja realizado. Passamos ao próximo tópico da pauta, a fim de aguardar a

17

chegada da Professora Lilian para retornar a este assunto. Avaliação do Curso de Pedagogia

18

Esta avaliação é muito importante para melhorarmos o curso e também para a visita do MEC.

19

Ela deve ser realizada no meio do semestre, a fim de uma maior imparcialidade nos

20

resultados. Professora Betânia sugeriu que a avaliação que ela seja realizada no inicio do

21

próximo semestre; pois a comissão de Avaliação esta estudando uma forma de aplicação

22

mais operacional. Professora Vilma ponderou que se a avaliação for no próximo semestre, o

23

reprovado poderá avaliar mal o professor. Deliberou-se então a avaliação será aplicada ainda

24

neste semestre de acordo com o método anterior, e que seja reformulada uma nova forma o

25

próximo semestre.A reclamação dos alunos quanto ao excesso de atividades de avaliação.

26

Professora Betânia foi procurada por vários alunos, que reclamaram do o elevado número de

27

atividades avaliativas aplicadas ao mesmo tempo. É preciso colocar esta questão para que se

28

manter um equilíbrio entre quantidade e a qualidade das avaliações. Professor Mauro se

29

colocou, informando que os alunos do 3º período até o momento trabalharam apenas com

30

50% dos textos que foram propostos no inicio do semestre, e que neste momento as

31

reclamações são mais em função do desespero das notas do que do excesso de avaliação.

32

Professora Vilma afirmou que seu processo de avaliação é continuo que a cada texto
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trabalhado é realizada uma avaliação sobre o mesmo, ou que caso contrario os alunos na

34

maioria das vezes não lêem os textos propostos. Valeria levantou a questão de a realidade do

35

curso é de alunos que vem com uma base muito fraca. Mas há também uma grande falta de

36

compromisso dos alunos; e também que é muito complicado dividir 100 pontos em 18

37

encontros.

38

semestral mas também temos que manter a qualidade do curso oferecido. E que podemos

39

casar as avaliações entre as disciplinas. Diante do exposto Professora Betânia propôs que no

40

inicio do próximo semestre cada professor apresente seu plano de trabalho , para que

41

possamos tentar

42

Professora Betânia agradece a participação da Professora Bárbara presidente do Cemap –

43

Centro de formação continuada dos professores. Pois a prefeitura de Ituiutaba esta em

44

parceria com a Universidade realizando um evento com os professores da rede municipal e

45

com o curso de Pedagogia. Professora Bárbara iniciou sua fala fazendo um breve relato sobre

46

seu trabalho a frente do Cemap. A secretaria esta ouvindo as necessidades dos professores da

47

rede municipal e quais suas expectativas. Existe uma falta de interesse dos professores da

48

rede. Eles querem cursos relacionados com alto estima. Professora Leonice ponderou sobre a

49

falta de mobilização dos professores da rede. Os cursos acontecem, mas não surtem efeito.

50

Temos também que reavaliar como os cursos são ministrados. Professor Mauro avaliou que

51

precisamos pensar em oficinas que possibilitem a interface físico, psicológico e social.

52

Professor Sauloéber destacou ser este um momento muito importante, pois é a primeira vez

53

que o curso de Pedagogia recebe a Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Professora Bárbara

54

informou que este evento será o ponto de partida para o relacionamento mais estreito entre a

55

Prefeitura e a Universidade Federal de Uberlândia. Professora Betânia solicitou que os

56

professores planejem oficinas para o Evento e agradeceu a participação da Professora

57

Bárbara.

58

professora Betânia mencionou os problemas relacionados à realização do Seminário de

59

Prática Educativa. Quanto à data conflitante com o evento Uno e Diverso e quanto â

60

solicitação das alunas do Noturno de mudar a data do evento, pois elas não estão preparadas

61

para a realização do mesmo. Professora Lílian afirmou que as datas, os temas, tudo foi

62

discutido em sala de aula, e também conversado com a Professora Karina. Tentou socializar

63

as decisões. Mas esta disposta a mudar a data, desde que seja garantido o espaço para a

64

realização do mesmo. Temos que privilegiar os eventos da Facip, embora ache importante que

Professora Mical ponderou que temos duas questões, a questão de módulo

fazer atividades conjuntas entre as disciplinas. Evento Internacional.

Seminário de Prática Educativa.

Professora Lílian chegou à reunião e a
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os alunos participem também de eventos em Uberlândia. A aluna Rozinei afirmou que a

66

turma do noturno foi excluída da organização do Seminário, e que a posição da sala e que

67

sejam dispensadas, e que possam apresentar o PIPE em um outro momento, se possível no

68

final do próximo semestre junto com o ciclo de cultura. Professora Karina afirmou que os

69

temas foram apresentados à sala e não houve resistência. No seu ponto de vista acha

70

desnecessário este posicionamento da sala, de não participar. Professora Leonice salientou

71

que o Seminário deve que ser realizado em conjunto, (noturno e diurno), pois esta na ementa

72

da disciplina e no Projeto Político Pedagógico. Professora Betânia sugere que seja realizado

73

na primeira semana do próximo semestre. Professora Lílian afirmou que aceira a mudança da

74

data, mas que quer a garantia do espaço físico. Nada mais a tratar, as 17h:30min foi encerrada

75

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

76

Ribeiro Franco, na qualidade de Secretária, pela Coordenadora do Curso de Pedagogia profª.

77

Drª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais participantes. Ituiutaba-Mg, 18 de

78

junho de 2009.

79
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