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ATA DA 1º REUNIÃO PEDAGÓGICA EXTRAÓRDINARIA DO  CURSO DE 1 

PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos oito 2 

dias do mês de abril do ano dois mil e dez, Quinta-feira, às 14:20h, nas dependências do bloco 3 

D , nesta cidade, teve início a 1º Reunião Pedagógica Extraordinária  do Curso de Pedagogia, 4 

do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e  5 

secretariada pela técnica Lara Ribeiro Franco, estando presentes os professores Ana Beatriz 6 

da Silva Duarte,  Armindo Quillici Neto, Cirlei Evangelista Silva Souza,  Fernanda Duarte 7 

Araújo, Gláucia Signorelli de Queiroz Gonçalves,  Leonice Matilde Richter, Lílian Calaça  8 

Lucia de Fátima Valente,  Mical de Melo Marcelino Magalhães, Sauloéber Társio de Souza, 9 

Sergio Inácio Nunes, Valeria Moreira Rezende, Waleria Furtado Pereira. A sessão iniciou-se 10 

com os INFORMES:  DIÁRIAS:  o  CONFACIP ainda não aprovou a resolução que trata da 11 

distribuição das verbas para diárias e passagens da FACIP. Em virtude disso ainda não temos 12 

uma previsão da verba destinada a cada curso. Alguns professores fizeram solicitação para 13 

participarem do ENDIPE. A direção informou que como não se tem o valor para cada curso, 14 

que se forem liberadas estas solicitações, pode ser que não haja mais diárias para a Pedagogia 15 

nesse ano. Professor Armindo abre mão da sua solicitação de viagem para o ENDIPE. Foi 16 

deliberado a favor da aprovação das viagens já solicitadas à direção, com a condição de 17 

podermos revê-las de  acordo com o que for decidido pelo CONFACIP; e também sobre a 18 

necessidade de uma normatização interna a respeito da distribuição das verbas destinadas ao 19 

curso de Pedagogia.  REUNIÃO COLEGIADO: foi deliberado  na última reunião do 20 

colegiado que todos os projetos devem ser entregues  ao colegiado com um prazo de 15 dias 21 

para projetos que atendam a editais  e com o prazo de 30 dias para os demais projetos. E 22 

também que sejam relatados nas reuniões pedagógicas, a fim de serem socializados com o 23 

grupo. Foi Informada a agenda das reuniões do colegiado para esse semestre. Professora 24 

Cirlei relata  um projeto de extensão, que está sendo elaborado por ela e pelos professores 25 

Cláudio e Viviane. O Professor Sauloéber fez questionamento quanto a competência do 26 

colegiado de curso para recebimento de projetos de extensão e pesquisa especialmente no que 27 

tange aos prazos de editais, pois a universidade a partir do tripé ensino-pesquisa-extensão 28 

possui estrutura própria e consolidada para avaliação das propostas dos dois últimos, sendo 29 

assim, o professor propõe rediscussão dessa questão a partir de legislação apropriada. O  30 

colegiado informa que a intenção é de socializar com o grupo os projetos desenvolvidos pelos 31 

professores. REUNIÃO COM O REITOR: na segunda-feira acontecerá uma reunião com o 32 
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Reitor e foi aberta para que, além dos membros do CONFACIP, cada curso envie um 33 

representante. Professora Lucia se dispõe a participar da reunião.  Professor Armindo informa 34 

que a pauta para a referida  reunião está aberta, se o grupo tiver alguma sugestão. Foi sugerido 35 

o tema de diárias e passagens. COMPRAS: Professora Lílian informa que tivemos que deixar 36 

os pedidos de compra  em função da compra dos livros. Os materiais para o laboratório e para 37 

a brinquedoteca serão difíceis de serem  adquiridos.  Professora Gláucia se dispõe a participar 38 

da organização da brinquedoteca.  PIBID: professora Leonice informa que a abertura oficial 39 

do projeto PIBID será no próximo dia 10/04 sábado às 8:30 h e convida a todos professores 40 

participarem. ESTÁGIO PROBATORIO: Professor Sauloeber informa que a comissão de 41 

avaliação do estagio esta a disposição se houver alguma duvida quanto a elaboração do 42 

relatório. Passamos aos itens da pauta: LEITURA DA ATA: foi dispensada a leitura da Ata, 43 

pois a mesma já havia sido enviada via email, e aprovada pelos professores.  44 

DOCUMENTAÇÃO: é necessária a atualização das pastas dos professores, a regularização 45 

da entrega dos diários de classe e dos planos de curso. Professora Betânia informa também 46 

sobre a necessidade da realização da chamada em sala de aula, para evitar problemas quanto a 47 

alunos não matriculados. ESTÁGIO SUPERVISIONADO: Professora Valeria informa que 48 

foi elaborado um cronograma para as atividades do estágio nesse semestre e que no final de 49 

abril será a definição dos orientadores de cada grupo. SITE PEDAGOGIA: a professora 50 

Karina é a responsável pela elaboração e manutenção do site do curso. A mesma informou 51 

sobre os dados que precisam ser disponibilizados na página, e solicitou que todos pensem em 52 

sugestões para a formatação do mesmo. COMISSÃO ATIVIDADES 53 

COMPLEMENTARES: foi realizada com os alunos reunião para apresentar as atividade 54 

complementares e a pontuação de cada item. Será enviado a cada discente cópia protocolada 55 

da tabela com a distribuição de pontos.  A comissão foi composta  pelos professores: Cirlei, 56 

Fernanda,  Gláucia, Leonice, Mical, Valeria, Vilma e Waleria Furtado. AVALIAÇÃO DO 57 

CURSO:  Professor Armindo informa que  a comissão de avaliação do curso faz avaliação e a 58 

tabulação dos dados, e os dados são repassados à coordenação do curso, a qual ira quando  59 

necessário conversar individualmente com o professor. Posteriormente será enviado um 60 

relatório para cada professor sua pontuação. CONAE: Professora Lucia fez um breve 61 

comentário sobre sua participação na Conferencia Nacional de Educação – CONAE, realizada 62 

em Brasília nos dias 28/03 a 01/05/2010, para a qual foi eleita Delegada Estadual.  Nada mais 63 

a tratar as 17h,  foi encerrada a reunião e para constar lavrei esta Ata que, após lida será 64 
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assinada por mim, Lara Ribeiro Franco, na qualidade de secretaria, pela Coordenadora 65 

Professora Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais professores presentes. 66 

Ituiutaba-Mg, 08 de abril de 2010. 67 
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