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ATA DA  6º  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PEDAGOGICA  DO  CURSO DE 1 

PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos 2 

quinze   dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, Quinta-feira, às 13:10hs, nas 3 

dependências do bloco D , nesta cidade, teve início a  6º   Reunião Extraordinária Pedagógica  4 

do Curso de Pedagogia, do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Betânia de Oliveira 5 

Laterza Ribeiro e  secretariada pela técnica Lara Ribeiro Franco, estando presentes os 6 

professores Armindo Quillici Neto, Cláudio Gonçalves Prado, Karina Klinke, Leonice 7 

Matilde Richter, Lilian Calaça da Silva,  Maria Simone Ferraz Pereira, Mauro Machado 8 

Vieira, Mical de Melo Marcelino Magalhães, Sergio Inácio Nunes, Valeria Moreira Rezende, 9 

Vilma Aparecida Silva, Viviane Prado Buiatti Marçal. A sessão iniciou-se com a professora 10 

Betânia falando sobre o Edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – 11 

PIBID, Edital CAPES/DEB Nº. 02/2009 – PIBIB. O curso de Pedagogia precisa escolher um 12 

coordenador para o projeto, desta forma solicita que os professores interessados se 13 

manifestem. Professora Vilma se candidatou a vaga, ela informou que se identificou com o 14 

projeto devido a sua experiência profissional nessa área, e também em função do projeto estar 15 

ligado à sua área de pesquisa para  o doutorado. Professora Leonice manifestou sua 16 

insatisfação em relação aos fatos ocorridos na reunião do dia anterior sobre o referido edital. 17 

Na qual ela foi indicada por alguns professores a ser a coordenadora do projeto. Informou que 18 

este é um projeto coletivo, e não de uma única pessoa. Ela foi indicada, mas isso não significa 19 

que ela deveria ser necessariamente a escolhida. Professora Vilma se  informou que a 20 

informação por ela recebida foi de que a professora Leonice seria a coordenadora do projeto, 21 

que isso já era uma decisão fechada. Professor Sergio perguntou ao grupo “Estamos dispostos 22 

ao Trabalho coletivo?”. E completou afirmando que o nome da professora Leonice, foi 23 

costurado mesmo antes que ela soubesse. Professora Mical afirmou que pequenas coisas vêm 24 

acontecendo dentro do grupo, e elas vão enfraquecendo-o. È necessário que todos façamos 25 

uma alto critica. Professora Karina teve que se ausentar da reunião. Professora Maria Simone 26 

colocou a questão “Se não houvesse bolsa para esse edital, haveria esse mal estar?” Pois em 27 

muitas atividades a serem realizadas o nome da Professora Leonice é indicado e não há 28 

objeções.  Professora Betânia complementou afirmando que o problema esta relacionado ao 29 

dinheiro. E completou afirmando “Quero que o próximo coordenador do curso, sinta na pele o 30 

problema.”. “As decisões já chegam tomadas”. Professora Mical se posicionou afirmando que  31 

o problema não é a bolsa. Professora Betânia continuou  “é muito fácil fazer de uma gota uma 32 
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tempestade”. Professor Sergio colocou “Duvido que a questão seja dinheiro”, “tem coisas no 33 

curso que me incomodam” “penso que todos têm o direito de se candidatar a qualquer coisa”. 34 

Continuou pedindo desculpas a Professora Betânia por em alguns momentos não reconhecer 35 

seu trabalho, e afirmando que admira muito sua doação ao curso. Professora Vilma afirmou 36 

que o mal estar foi criado por causa da indicação de um nome. Não foi proposta a candidatura 37 

de alguma outra pessoa. “ Se eu não tivesse intervindo, o nome da Leonice teria sido indicado 38 

para a coordenação do projeto” afirmou ela.  Professor Mauro se posicionou dizendo que 39 

pensou no nome da Leonice, desde o momento da reunião em Uberlândia, na qual foi 40 

representar a coordenação do curso; devido ao histórico dela.  “Quando sai da reunião liguei 41 

para a Leonice para falar do projeto e falei com a Camila para mudar a sua pauta de reunião” 42 

e continuou “em momento algum penso que a Leonice foi mal indicada”. Professor Armindo  43 

disse “Acho que o Mauro errou” “O Mauro quis resolver rapidamente o problema. O 44 

equivoco foi que em vez de ligar para a Leonice, ele deveria ter falado com a Coordenadora 45 

do Curso, e deixado pra fazer a indicação após a consulta ao grupo. Foi-nos passado na 46 

reunião que já havia uma decisão quanto ao nome.” Professora Viviane ponderou que ficou 47 

um mal estar no grupo, não houve um momento para possíveis candidaturas. Afirmou ainda 48 

que todos reconhecem o excelente trabalho da professora Betânia à frente da coordenação. 49 

Professor Armindo se colocou que quanto a indicação do nome da Professora Leonice não há 50 

problemas. “ a questão não é quanto à pessoa, e sim quanto ao processo”, e continuou 51 

afirmando ter havido um erro no processo, e mencionou  como exemplo a escolha da 52 

coordenação do Pipe, a qual foi feita sem votação.  Professora Betânia disse  que a 53 

coordenação esta sempre sobre pressão, e que admite quando esta errada. Mas tenta sempre 54 

não perder o espaço da Pedagogia na Universidade.  Professora Leonice manteve sua 55 

candidatura à coordenação do Projeto. Houve então uma votação nas duas candidatas. A 56 

Professora Vilma recebeu 05 votos e a professora Leonice recebeu 07 votos. Professora 57 

Leonice Matilde Richter foi então eleita a coordenadora do Programa Institucional de Bolsa 58 

de Iniciação a Docência – PIBID, Edital CAPES/DEB Nº. 02/2009 – PIBIB. Nada mais a 59 

tratar as 14:53hs,  foi encerrada a reunião e para constar lavrei esta Ata que, após lida será 60 

assinada por mim, Lara Ribeiro Franco, na qualidade de secretaria, pela Coordenadora 61 

Professora Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais professores.  62 

Ituiutaba-Mg, 15 de outubro de 2009. 63 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro_______________________________________________ 64 
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