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ATA DA  2º REUNIÃO PEDAGÓGICA DO  CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE 1 

DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos dezesseis dias do mês de Março  do ano 2 

dois mil e nove, Segunda-feira, às quinze horas, nas dependências do bloco A2 , nesta cidade, 3 

teve início a 2º  Reunião Pedagógica   do Curso de Pedagogia, do ano em curso, sob a 4 

coordenação da Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, secretariada pela técnica Lara 5 

Ribeiro Franco, estando presentes os professores Armindo Quillici Neto, Camila Lima 6 

Coimbra, Cirlei Evangelista Silva Souza, Karina Kinkle, Leonice Matilde Richter, Lilian 7 

Calaça, Lúcia de Fátima Valente, Maria Simone Ferraz Pereira, Mauro Machado Vieira, 8 

Mical de Melo Marcelino Magalhães, Sauloéber Társio de Souza, Sergio Inácio Nunes, 9 

Valeria Moreira Rezende, Vilma Aparecida de Souza e Viviane Prado Buiatti Marçal. A 10 

sessão iniciou-se com a Professora Betânia solicitando aos professores que providenciem sua 11 

documentação para a pasta do Mec, falou também da mudança do curso de Pedagogia para o 12 

andar térreo do prédio da Facip, da  solicitação de  novos computadores e mesas para a sala 13 

dos professores e da necessidade do envio à coordenação de plano de curso de cada disciplina. 14 

O professor Sauloéber solicitou o período das atividades desenvolvidas para a montagem do 15 

relatório de avaliação do MEC (quis saber sobre o conteúdo da referida pasta, quais anos a 16 

documentação deve ser providenciada), a prof. Betânia informou que são os anos de 2006, 17 

2007, 2008 e 2009 inclusive. Passou-se aos informes da reunião: 1º A profª. Lúcia mandou 18 

um e-mail informando que chegaria atrasada por estar ministrando aula no momento do início 19 

da reunião. A Profª. Betânia e o Prof. Sauloéber  falaram sobre a vinda do Professor Justino 20 

Magalhães e da Professora Maria Violante Magalhães, de Portugal que virão participar de um 21 

evento na FACED-Uberlândia, e que esses professores poderiam colaborar em evento junto a 22 

Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Em visita a secretária municipal, os profs. Betânia e 23 

Sauloéber propuseram a parceria a qual se mostrou muito favorável à vinda desses 24 

professores, propondo a realização de um Simpósio Internacional. Segundo o Prof. Sauloéber, 25 

a secretária da educação solicitou a realização de oficinas voltadas para a prática docente, o 26 

que poderá representar o estabelecimento de uma parceria duradouro entre a UFU e a PMI, 27 

com a inserção de um evento anualmente no calendário das partes envolvidas.  O evento seria 28 

uma atividade mais restrita ao curso de Pedagogia, convidando-se as demais licenciaturas da 29 

Facip, ao curso de Pedagogia da Feit, e aos professores da rede municipal de ensino e alguns 30 

da rede estadual. O evento deverá acontecer entre os dias 30 de Agosto e 04 de Setembro de 31 

2009. Esta será uma grande oportunidade para divulgar a Universidade e o curso de 32 

Pedagogia na nossa cidade, segundo o professor e Armindo. Professor Mauro sugeriu que 33 
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fosse escolhida a temática para o evento. Foi-se então criada uma comissão para estudar a 34 

temática. A comissão foi formada pelos professores: Sauloéber Társio de Souza, Karina 35 

Kinkle, Cirlei Evangelista Silva Souza, Vilma Aparecida de Souza, Valeria Moreira Rezende, 36 

Viviane Prado Buiatti Marçal, Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e Mical de Melo Marcelino 37 

Magalhães. Betânia falou sobre o segundo informe da reunião – A professora Maria Raquel 38 

da Universidade Federal de Tocantins, solicitou informalmente se existe alguma possibilidade 39 

de troca com algum professor da Facip. Chegou-se a conclusão que, no momento, não 40 

existem vagas. Terceiro informe – Necessidade da documentação para as pastas do Ministério 41 

da Educação e Cultura. Foi estabelecida uma data para a entrega dos documentos da pasta, do 42 

Plano de curso e Plano de Trabalho, que ficou para o dia 30/03/209 segunda-feira. A 43 

Professora Camila iniciou a apresentação do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia. 44 

Professora Valeria falou da solicitação de algumas alunas para um curso de extensão sobre as 45 

técnicas das normas para elaboração de monografias, resenhas. Disse também sobre a idéia da 46 

pesquisa dissolvida nos conteúdos, dar significado à pesquisa e não ser uma disciplina 47 

isolada. As alunas têm dificuldades quanto à compreensão de texto. Esta dificuldade vem 48 

desde o ensino médio, ressaltou o Prof. Sauloéber. Professora Betânia agradeceu a Professora 49 

Camila, pela apresentação do Projeto Pedagógico e dando continuidade a reunião falou sobre 50 

os acertos e erros na elaboração do mesmo, e disse ser o momento de repensar o projeto. O 51 

que seria a pedagogia para o futuro? Passou então para o próximo ponto da pauta, a reunião 52 

que ocorreu com  o professor Valdenor que tratou sobre a demanda de alunos nos cursos da 53 

Facip. O curso integral não está preenchendo a proporção de um candidato por vaga. O que 54 

podemos fazer? Fechar o curso integral? Diminuir a quantidade de vagas oferecidas? Oferecer 55 

um novo curso? Professora Camila levantou a questão de que o curso de Pedagogia não tem o 56 

número suficiente de professores para dar continuidade ao curso. Temos uma necessidade de 57 

mais sete professores para atender as nossas demandas e oferecer docentes para os outros 58 

cursos de licenciatura da Facip. Temos que deixar registrado junto aos outros cursos e a 59 

Direção que a Pedagogia não consegue fornecer professores aos outros cursos de licenciatura, 60 

pois não temos o número suficiente de docentes. Betânia sugeriu que se formasse uma 61 

comissão para agilizar o processo e fazer um estudo detalhado da projeção do número de 62 

professores necessários para os próximos períodos.  A comissão foi então formada pelas 63 

professoras: Leonice Matilde Richter, Karina Kinkle, Valeria Moreira Rezende e Lucia de 64 

Fátima Valente. Passamos então à eleição do Colegiado e os professores eleitos foram: Mauro 65 

Machado Vieira, Lucia de Fátima Valente, Karina Kinkle e Lílian Calaça. O suplente foi o 66 
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Professor Sergio Inácio Nunes. A professora Betânia então, falou sobre o edital de monitoria 67 

sobre a quantidade de vagas remuneradas e não remuneradas. Falou também sobre  a 68 

necessidade de se indicar um nome para ser o coordenador do Estágio Supervisionado. A 69 

Professora Valeria Moreira Rezende se candidatou e foi a indicada. Passou a palavra  à 70 

Professora Leonice que comentou sobre o Círculo de Cultura que ficou marcado para 71 

acontecer no dia 04 de Abril as 14hs no bloco D. Iniciou-se então a leitura do parecer da 72 

comissão para o processo de redistribuição de vagas do professor Marcelo Araújo de Melo, do 73 

curso de letras da Universidade Federal de Tocantins. O parecer foi que no momento não 74 

temos demanda para a área da atuação do professor. Pois a área  foi contemplada em concurso 75 

publico e os professores já foram nomeados e já se encontram em efetivo exercício. Ficou 76 

agendada para o próximo dia 26/03/09 às 14hs no bloco D, a próxima reunião. Nada mais a 77 

tratar às 18h40min foi encerrada a reunião e para  constar lavrei esta Ata que, após lida e 78 

aprovada, será assinada por mim, Lara Ribeiro Franco, na qualidade de Secretária, pela 79 

Coordenadora do Curso de Pedagogia Prof. Dra. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e pelos 80 

demais professores. Ituiutaba-Mg, 16 de Março de 2009. 81 
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