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ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO 2 

PONTAL DO ANO DE 2010. Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, 3 

segunda-feira, às 14 horas, nas dependências do Bloco D, sala 10, nesta cidade, teve início a 4 

1ª. Reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia, do ano em 5 

curso, sob a coordenação da Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, estando presentes os 6 

professores Armindo Quillici Neto, Karina Klinke, Leonice Matilde Richter, Sauloéber Társio 7 

de Souza e Valéria Moreira Resende. Tendo justificada a ausência da Profª Lúcia de Fátima 8 

Valente.  A sessão iniciou-se seguindo os pontos de pauta. O NDE foi criado recentemente 9 

pelo INEP e sua implantação com esta denominação também é algo novo na vida das 10 

instituições de Ensino Superior. Desde o início do Curso, os professores do Curso de 11 

Pedagogia da FACIP têm uma prática de trabalho, onde há reuniões periódicas, que tem como 12 

objetivo a realização de reflexões permanentes sobre o Projeto Pedagógico, sobre as 13 

atividades complementares, sobre o processo de avaliação do ensino/aprendizagem, sobre as 14 

práticas realizadas na relação professor/aluno, etc. Em 2006, com a vinda dos primeiros 15 

professores, desenvolveram-se os trabalhos de elaboração do Projeto Pedagógico. O grupo de 16 

professores se propôs a pensar um Projeto que viesse desenvolver uma formação diferenciada 17 

do pedagogo, em relação aos demais Cursos que se tem no país. “Tendo como referência as 18 

palestras proferidas pelas professoras Dra. Ilma Passos Alencastro Veiga, Dra. Olenir Maria 19 

Mendes, Dra. Marisa Lomônaco de Paula Naves, as oficinas ministradas e os documentos 20 

produzidos pela Universidade Federal de Uberlândia, as Diretrizes Curriculares Nacionais 21 

para o curso de Pedagogia (Parecer CNE/CP e Resolução nº 1, de 15 maio de 2006) além de 22 

outras referências bibliográficas, o corpo docente do curso de Pedagogia do Campus Pontal 23 

composto pelos(as) professores(as) Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Camila Lima 24 

Coimbra, Lucia de Fatima Valente, Maria Célia Borges Dalberio, Sauloéber Társio de Souza 25 

realizou reuniões ao longo do mês de novembro, para a elaboração do Projeto Político 26 

Pedagógico do curso de Pedagogia. Inicialmente foi definido um cronograma com as 27 

atividades propostas. Tendo como concepção de planejamento, a metodologia participativa, 28 

os momentos de elaboração desse projeto foram permeados por atividades individuais e em 29 

grupos, numa perspectiva dialógica. Tais atividades foram discutidas e definidas 30 

coletivamente, sendo, portanto, esse projeto pensado e elaborado pelo grupo, retratando 31 

assim as idéias, as opiniões, os sonhos, as esperanças e as utopias de seus idealizadores”. 32 
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(PPP. P. 5). O Projeto do Curso de Pedagogia tendeu para sua organização em três ciclos 33 

temáticos: a) Ciclo 1: Os sujeitos como fazedores de história; b) Ciclo 2: Multiculturalismo e 34 

o respeito pelo diverso; c) Ciclo 3: Tempo e espaços dialógicos em construção. No final de 35 

cada Ciclo acontece o Círculo de Cultura, com o objetivo de realizar uma síntese sob a forma 36 

de uma atividade do Núcleo de Formação Acadêmico-científico-cultural. Ressalta-se que com 37 

o ingresso de cada professor no Curso, o mesmo deveria conhecer o Projeto e acompanhar 38 

uma reunião pedagógica para apresentação detalhada da proposta. Em 2008 foi instalada uma 39 

comissão interna da FACIP para repensar a reorganização das vagas que estavam alocadas em 40 

cada curso. Neste momento o Corpo Docente do Curso de Pedagogia participou ativamente 41 

do longo período de debates e da realocação das vagas da FACIP, o que resultou na abertura 42 

de dois novos Cursos. Entende-se que as ações propostas nas reuniões do Colegiado de Curso 43 

e nas reuniões acadêmicas já demarcavam o acompanhamento e a reorganização do processo 44 

de implantação do Curso de Pedagogia da FACIP e de seu Projeto Pedagógico de forma 45 

estrutural, como exemplo, as atas das reuniões (atas livro 1, ano 2007/2008, folha 05, linhas 46 

11 a 22; folha 08, linha 11 e seguintes; folha 19, linha 53 a 54; folha 28, linha 23; folha 31, 47 

linha 06. Livro 01, ano 2009, folha 07; linhas 26 a 30; folha 14, linhas 13 e seguintes; folha 48 

18, linhas 24 e seguintes; ). Alguns fatos que ocorreram nos últimos dois anos demarcam a 49 

realização de atividades que compreendem o trabalho proposto pelo NDE, a Profª. Camila 50 

Lima Coimbra foi eleita como coordenadora do Projeto Integrado de Prática Educativa – 51 

PIPE (Livro 01, ano 2009, folha 33), na tentativa de obter uma unidade das propostas 52 

desenvolvidas pelos professores. Houve reuniões periódicas em que as propostas foram 53 

organizadas conjuntamente. Foram realizadas reuniões para substituição da disciplina de 54 

Artes pela disciplina de Libras no currículo do Curso de Pedagogia, atendendo a legislação 55 

vigente. Em reunião acadêmica, ficou firmado o compromisso da revisão do ementário do 56 

atual Projeto Pedagógico do Curso, assim que a primeira turma concluir o Curso, será 57 

encaminhada a proposta para a PROGRAD. Entende-se, assim, que o Núcleo de 58 

Desenvolvimento Estruturante – NDE, vinha desempenhado seu papel mesmo sem ter a 59 

denominação própria para isto. Atualmente o NDE está instituído e desempenhando seu papel 60 

de núcleo estruturante das atividades que são primordiais para a vida do Curso de Pedagogia 61 

da FACIP/UFU. Nada mais a tratar, às 17:00h foi encerrada a reunião e para constar lavrei em 62 

Ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim Lara Ribeiro Franco na qualidade de 63 

secretária,   pela   Coordenadora do Curso de Pedagogia Professora Drª. Betânia de Oliveira 64 
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Laterza Ribeiro  e   pelos demais membros do Nucleo Docente Estruturante. Ituiutaba-MG, 16 65 

de agosto de 2010. 66 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro ______________________________________________ 67 

Armindo Quillici Neto_________________________________________________________ 68 

Karina Klinke________________________________________________________________ 69 

Leonice Matilde Richter _______________________________________________________ 70 

Sauloeber Társio de Souza______________________________________________________ 71 

Valeria Moreira Rezende_______________________________________________________ 72 

Lara Ribeiro Franco___________________________________________________________ 73 


