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ATA DA  3º REUNIÃO PEDAGÓGICA DO  CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE 1 

DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos quatorze  dias do mês de Abril  do ano 2 

dois mil e nove, Terça-Feira, às 14:25 hs, nas dependências do bloco D , nesta cidade, teve 3 

início a 3º  Reunião Pedagógica  do Curso de Pedagogia, do ano em curso, sob a coordenação 4 

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

estando presentes os professores Armindo Quillici Neto, Dalva Maria de Oliveira Silva, 6 

Karina Kinkle, Leonice Matilde Richter, Lilian Calaça, Lúcia de Fátima Valente, Mauro 7 

Machado Vieira, Mical de Melo Marcelino Magalhães, Sauloéber Társio de Souza, Sergio 8 

Inácio Nunes, Valeria Moreira Rezende, Vânia Aparecida Martins Bernardes, Vilma 9 

Aparecida de Souza e Viviane Prado Buiatti Marçal. A sessão iniciou-se com a Professora 10 

Betânia informando sobre a participação na reunião da Professora Dalva, coordenadora do 11 

curso de História. Betânia falou sobre a reunião que ocorreu com o Magnífico Reitor no dia 12 

07/04/09, na qual foram colocadas questões sobre a demanda dos cursos de licenciatura hoje 13 

no Brasil, com relação aos cursos de licenciatura da FACIP, os mesmos precisam ser 14 

repensados sugerindo então que os mesmos fossem suspensos.Visto que, o orçamento à 15 

instituição Federal está vinculado ao número de alunos. E sobre a possibilidade da abertura de 16 

novos cursos na Facip. Professora Dalva explicitou a respeito de um estudo da comissão  para 17 

que possa criar  novos cursos na Facip. Prof. Betânia informou que na comissão de vagas foi 18 

proposto que os  cursos de História e de Pedagogia constituíssem  um curso em comum, no 19 

qual os professores dos dois cursos possam ministrar aulas.  Este é o momento de fazer as 20 

mudanças necessárias, pois ainda não foram distribuídas as 35 vagas para professores. Foram 21 

apresentadas as sugestões do estudo feito pela comissão de vagas: Engenharia Física, Gestão 22 

Ambiental, Farmácia, Engenharia de Produção e Serviço Social. Este último seria fruto da 23 

parceria entre a Pedagogia e a História e para o qual seriam contratados 07 novos professores. 24 

Professora Dalva afirmou que o curso de Comunicação Social esta em baixa na região. Foi 25 

recomendado pela reitoria que não devemos abrir cursos que concorram com os cursos 26 

oferecidos na FEIT e na FTM e na UFU. O curso de Serviço Social além de não te-lo na UFU 27 

e nas outras duas instituições, o mesmo poderá fortalecer a área de Humanas. Professor 28 

Mauro ponderou que temos  pouco tempo para criar estes novos cursos, é muita 29 

responsabilidade para a instituição. Faz-se necessário consultar as diretrizes curriculares dos 30 

curso de Serviço Social e de Ciências Sócias para saber quanto as especificidades de cada um. 31 

Professora Leonice enfatizou que temos que primeiramente saber sobre as necessidades do 32 
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curso de Pedagogia para depois preocuparmos com os cursos. Como vai ser a questão da 33 

carga horária para os professores? Será que o curso de Serviço Social tem grande demanda ou 34 

a procura é baixa? A preocupação da professora Betânia refere-se também a carga horária dos 35 

professores do curso de Pedagogia que já possuem uma alta demanda de aulas. Professora 36 

Betânia perguntou se alguém tinha uma  sugestão de um curso diferente.  Professor Mauro 37 

pensou em Comunicação Social, pelo fato dos professores da Pedagogia poderem atuar. Dalva 38 

colocou que o curso de Midiologia necessita de um investimento muito alto em laboratórios; o 39 

curso de Serviço Social tem um custo menor esta com uma boa demanda, na UNB, por 40 

exemplo, é o 3º curso em número de candidatos. Professora Betânia informou que a reitoria 41 

vai contratar uma consultoria especializada para auxiliar a Facip na implantação dos novos 42 

cursos. Professora Lilian disse que o curso de Serviço Social se mistura muito com o curso de 43 

Pedagogia, teríamos que pensar em outras opções de  cursos. Professor Mauro sugeriu que o 44 

curso de Pedagogia Diurno passe a oferecer 30 vagas e que o Noturno 50. Professora Vilma 45 

sugeriu o curso de Ciências Sociais. Professor Armindo também se colocou em duvida quanto 46 

a escolha do curso de Serviço Social, acha um erro não permitir que os cursos que tem 47 

procura não possam continuar. Para a Pedagogia Serviço Social será um erro, segundo a 48 

analise do professor Armindo. As discussões desta reunião encaminharam-se no sentido de 49 

suspender o curso de Pedagogia diurno, caso a carga horária dos professores ultrapasse as 16 50 

horas. Os professores Mauro e Mical ficaram com a tarefa de pesquisar novas opções de 51 

curso. Professor Sauloéber falou sobre o projeto do evento internacional e sobre as oficinas 52 

com a Professora Violante. Nada mais a tratar as 17:15 hs foi encerrada a reunião e para 53 

constar lavrei esta Ata que, após lida será assinada por mim, Lara Ribeiro Franco, na 54 

qualidade de secretaria, pela coordenadora do Curso de Pedagogia Professora Dra. Betânia de 55 

Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais professores. Ituiutaba-Mg, 14 de Abril de 2009. 56 
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