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1

ATA DA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA

2

DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Ao primeiro dia do mês

3

de outubro do ano dois mil e nove, Quinta-feira, às 09:40hs , nas dependências da sede I da

4

FACIP, secretaria do curso de Pedagogia, nesta cidade, teve início a 5º Reunião Ordinária

5

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

6

de Oliveira Laterza Ribeiro, secretariada pela técnica Lara Ribeiro Franco, estando presentes

7

os Professores, Lilian Calaça, Mauro Machado Vieira,

8

representante dos alunos Rozinei Alves Pereira. A reunião iniciou-se com a professora

9

Betânia informando sobre o formulário eletrônico, disponibilizado pelo MEC para o curso de

10

graduação em Pedagogia. O formulário foi preenchido e enviado eletronicamente pela

11

Universidade. E neste momento temos que fazer um trabalho de adequação da bibliografia das

12

fichas de disciplinas e dos planos de curso. Este trabalho já foi iniciado pelos professores, mas

13

é necessário que ele seja concretizado o mais rápido possível. Algumas disciplinas não têm

14

nenhum livro. Professor Mauro ficara responsável pela divisão das fichas entre os professores.

15

A bibliografia básica deve conter 03 títulos e a complementar de 04 a 05 títulos. Ele ira

16

encaminhar a cada professora as fichas de disciplinas que este ira revisar e também a listagem

17

dos livros existentes na biblioteca da FACIP. Prof. Mauro sugere que seja realizada uma

18

reunião com todos os professores que ministram aula na Pedagogia. Professora Betânia

19

salientou que os alunos consideram que a visita do MEC, ira resolver os problemas. Os alunos

20

precisam estar cientes de que a avaliação do MEC, só é avaliado o curso. Precisamos

21

despertar a consciência dos alunos quanto à avaliação. Informou ainda que foram enviados

22

dois MI para a diretoria da biblioteca da UFU, solicitando prioridade na compras dos livros e

23

que sejam emprestados à FACIP, alguns exemplares para a disciplina de Construção do

24

Conhecimento em Educação Física, pois a mesma não possui nenhum titulo no acervo da

25

Biblioteca do Pontal. O colegiado solicitou que seja encaminhado a direção pedido para a

26

publicação de portarias a saber: nomeação o colegiado do curso, nomeação da Professora

27

Lilian como coordenadora do Laboratório de Pedagogia, nomeação da Professora Valeria

28

como coordenadora do Estágio e nomeação da professora Camila como coordenadora do

29

Projeto Integrado de Pratica Educativa, uma vez que estas atividades já estão resguardadas

30

pelas Atas das reuniões do curso. Professora Lilian salientou que a ficha de disciplina que não

31

tiver nenhuma obra na biblioteca, deverá ser feito um levantamento a fim de substituir a

32

bibliografia por livros que tenham no acervo e contemplem o assunto a ser discutido pela

Sergio Inácio Nunes, e a
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33

disciplina. PASTAS PROFESSORES: Cada professor tem uma pasta no arquivo do curso, e

34

tal pasta dever estar sempre atualizada de acordo com a produção de cada docente. Foi

35

estipulado pelo colegiado do curso a data 10/10/09 para a entrega das fichas de disciplina e

36

planos de curso, com sua bibliografia devidamente alterada, e também para a atualização das

37

pastas dos professores. Foi também agendada para o dia 15/10/2009 a próxima reunião do

38

colegiado

39

COMPLEMENTARES: Professora Betânia informa que comissão formada para avaliar as

40

atividades complementares dos alunos, elaborou uma proposta de alteração no Valor das

41

horas atribuídas a cada categoria de Atividade. A professora Valeria representante da

42

comissão leu a proposta para os membros do Colegiado. O colegiado aprovou as alterações

43

em substituição ao proposto no Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em

44

Pedagogia, referente às paginas 51 a 54. INFORMES:

45

informa sobre a alteração na vaga de monitoria remunerada da disciplina “Psicologia da

46

Educação” para a disciplina “Historia, Educação e Cultura Brasileira”, em função da única

47

candidata a vaga de monitoria da disciplina de Psicologia não preencher os requisitos

48

necessários. Assim sendo a professora Cirlei, cedeu a vaga, para que o curso não perdesse a

49

monitoria remunerada. Solicitação de autorização para realização de pesquisa de campo no

50

curso de Pedagogia, feita pela Srª. Vera Martins de Jesus Silva, aluna do curso de Pós-

51

Graduação – Gestão Executiva Ambiental, da Universidade UNIMINAS – União Educacional

52

de Minas Gerais Ltda. O colegiado aprovou a solicitação e recomenda que seja apresentado à

53

Universidade o relatório sobres os dados coletados. . Nada mais a tratar, as 11:40 hs foi

54

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

55

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

56

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

57

colegiado. Ituiutaba-Mg, 01 de outubro de 2009.

58

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro______________________________________________

59

Lilian Calaça________________________________________________________________

60

Mauro Machado Vieira________________________________________________________

61

Sergio Inácio Nunes___________________________________________________________

62

Rozinei Alves Pereira__________________________________________________________

63

Lara Ribeiro Franco___________________________________________________________

para

a

aprovação

das

referidas

fichas

e

planos.

ATIVIDADES

Monitora - Professora Betânia

