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ATA DA  5º REUNIÃO EXTRAORDINARIA  DO  CURSO DE PEDAGOGIA DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos vinte e oito  dias do mês 2 

de Maio do ano dois mil e nove, Quinta-feira, às 14:10 hs, nas dependências do bloco D, nesta 3 

cidade, teve início a 5º  Reunião Extraordinária do Curso de Pedagogia, do ano em curso, sob 4 

a Coordenação da Professora Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e  secretariada pela técnica 5 

Lara Ribeiro Franco, estando presentes os professores Armindo Quillici Neto, Karina Kinkle, 6 

Leonice Matilde Richter, Lilian Calaça,  Mauro Machado Vieira, Mical de Melo Marcelino 7 

Magalhães, Sergio Inácio Nunes, Valeria Moreira Rezende, Vilma Aparecida de Souza e 8 

Viviane Prado Buiatti Marçal, e as alunas Daiane de Lima Soares Silveira  e Rozinei Alves 9 

Pereira. A sessão iniciou-se com a Professora Betânia apresentado as plantas do novo Campus 10 

da Universidade no Bairro Tupã, e falando sobre a necessidade da mudança de alguns cursos 11 

para o novo Campus, já no inicio do próximo ano letivo, em virtude de questões financeiras, 12 

haja visto que a Universidade tem tido muitos gastos com aluguel. No 2º semestre de 2010 os 13 

demais cursos e área administrativa também se mudarão para o novo Campus, segundo  14 

previsão da comissão de Infra-estrutura. Diante deste quadro o curso de Pedagogia precisa 15 

decidir se quer mudar para o novo campus na primeira remessa ou se aguarda a ultima etapa. 16 

Foram discutidos alguns pontos negativos e positivos desta decisão; como por exemplo,  a 17 

questão da segurança para os alunos e professores. Professora Leonice pensa que com a 18 

mudança na primeira etapa já vai se construindo uma identidade  com a Universidade. 19 

Professora Lilian se preocupa com a integridade física do aluno. A aluna Rozinei, vai 20 

consultar os alunos do curso para saber o posicionamento deles. Professora Valeria considera 21 

que o aluno vai formar uma identidade maior com o curso e que também seria uma forma de 22 

marketing do curso. Professora Betânia disse que houve algumas mudanças no projeto inicial 23 

e desta forma o curso de Pedagogia deixou de ganhar um laboratório de Informática, ficando 24 

apenas com a Brinquedoteca, e que provavelmente terá que dividir este laboratório com o 25 

Curso de Matemática.  A comissão de infra-estrutura irá se reunir com o curso de Pedagogia, 26 

e que esta será o momento para que todos os professores tirem suas duvidas quanto a 27 

distribuição no novo Campus. Informou também que o Pro - Reitor de Orçamento virá ao 28 

pontal para apresentar o orçamento da construção do Campus. Somente depois destas 29 

reuniões o curso se posicionará  sobre momento oportuno para a mudança.  Passou-se então 30 

ao próximo ponto de pauta,  a realização do I Seminário de Prática Educativa do Curso de 31 

Pedagogia, o qual será realizado nos dias 24/06/2009 e 25/06/2009 no período das 19hs as 22:30hs, 32 
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no auditório do  conservatório Estadual de Música., pelos alunos do 5º período noturno e diurno. 33 

Ficou decidida pela suspensão das aulas nesses dias , e que as apresentações dos trabalhos serão 34 

para os alunos do curso, e não aberta à comunidade. Passou-se então ao último ponto de pauta, a 35 

questão das atividades complementares dos alunos, em especial as alunas do 5º período. Formou-se 36 

uma banca para avaliar as atividades, os professores indicados foram: Mical de Melo Marcelino 37 

Magalhães, Valeria Moreira Rezende e Vilma Aparecida de Souza.  A banca se reunirá no dia 38 

23/6/2009 as 14hs no Bloco D, para analisar as atividades.  Nada mais a tratar  foi encerrada a 39 

reunião e para constar lavrei esta Ata que, após lida será assinada por mim, Lara Ribeiro 40 

Franco, na qualidade de secretaria, pela Coordenadora do curso  Professora Betânia de 41 

Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais professores.  42 

Ituiutaba-Mg, 28 de Maio de 2009. 43 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro_______________________________________________ 44 

Armindo Quillici Neto_________________________________________________________ 45 

Karina Kinkle________________________________________________________________ 46 

Leonice Matilde Richter _______________________________________________________ 47 

Lilian Calaça________________________________________________________________ 48 

Mauro Machado Vieira________________________________________________________ 49 

Mical de Melo Marcelino Magalhães_____________________________________________ 50 

Sergio Inácio Nunes___________________________________________________________ 51 

Valeria Moreira Rezende_______________________________________________________ 52 

Vilma Aparecida de Souza______________________________________________________ 53 

Viviane Prado Buiatti Marçal___________________________________________________ 54 

Daiane de Lima Soares Silveira__________________________________________________ 55 

Rozinei Alves Pereira__________________________________________________________ 56 

Lara Ribeiro Franco___________________________________________________________ 57 


