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ATA DA 8º REUNIÃO PEDAGÓGICA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE 1 

DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos oito   dias do mês de dezembro do ano 2 

dois mil e dez, Quarta-feira, às 14:30 hs, nas dependências do bloco D, nesta cidade, teve 3 

início a 8º Reunião Pedagógica do Curso de Pedagogia, do ano em curso, sob a coordenação 4 

da Profª. Dra. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro  e secretariada pela técnica Lara Ribeiro 5 

Franco, estando presentes os professores Ana Beatriz Silva Duarte, Armindo Quillici Neto,  6 

Gláucia Signorelli de Queiroz Gonçalves, Karina Klinke, Leonice Matilde Richter, Lilian 7 

Calaça da Silva,  Mauro Machado Vieira, Mical de Melo Marcelino,  Sauloéber Társio de 8 

Souza e  Waleria Furtado Pereira. E o técnico de Laboratório Adriano R. S.  de La Fuente. 9 

Tendo sido justificadas as ausências. A sessão iniciou-se seguindo os pontos de Pauta 10 

SOLICITAÇÃO DO ENVIO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO ANO DE 2010: 11 

Solicita que até o dia 23/12/2010 (quinta-feira), todos os docentes encaminhem sua produção 12 

cientifica referente ao ano de 2010. A coordenação enviará o modelo da tabela a ser 13 

preenchida. Essa planilha será encaminhada à direção. Professor  Armindo sugere que 14 

façamos  um esforço para que todos os professores da Pedagogia publiquem pelo menos um 15 

artigo  científico ao longo do ano, a fim de  fortalecer o curso. ENTREGA DE DIÁRIOS: 16 

Solicita que todos os professores entreguem à coordenação seus diários devidamente 17 

preenchidos até o dia 27/12/2010, conforme  artigos Art. 182 §2º. O professor deverá enviar o 18 

formulário de registro de atividades acadêmicas à Coordenação de Curso  a que se destina o 19 

componente curricular, no máximo, até o quinto dias útil após o termino do semestre letivo. 20 

Art. 186 §2º O professor deverá enviar o formulário de registro de freqüência  à Coordenação 21 

de Curso  a que se destina o componente curricular, no máximo, até o quinto dias útil após o 22 

termino do semestre letivo. INFORME: Professora Waleria Furtado  comenta sobre a noticia 23 

de um professor que foi morto a facadas por um aluno.  Essa e violência esta muito perto de 24 

nós. Afirma já ter sido  agredida verbalmente por alunos no semestre passado. Professora 25 

Betânia não tem essa impressão quanto aos nossos alunos. Professor Armindo pondera que 26 

algumas  alunas tem problemas, mas precisamos saber como lidar com elas e como ajudá-las. 27 

Esse tema deverá ser pauta de outras reuniões.  Alunos com problemas devem ser 28 

encaminhados para algum tipo de ajuda. Alguns  alunos da Pedagogia já foram  encaminhados 29 

à  psicóloga Maria Cristina da Pró-Reitoria de  Recursos Humanos. ORGANIZAÇÃO 30 

COMISSÃO DO PRÓXIMO CÍRCULO DE CULTURA:   Pensar na comissão para o 31 

próximo  circulo. A proposta do fechamento do  Círculo de Cultura deste semestre  seria nos 32 
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dias 10 e 11 de Dezembro, mas  ocorreram alguma  problemas de data. A comissão do círculo 33 

se reunirá e encaminhará através de email a nova data. ALUNOS EM REGIME ESPECIAL 34 

DE APRENDIZAGEM: Professora Betânia solicita aos docentes que fiquem  atentos aos 35 

alunos que estão em regime especial de aprendizagem. Quanto às atividades, avaliações e 36 

trabalhos desses alunos. A coordenação do curso informa  periodicamente os alunos que se 37 

encontram em  regime especial através de email. COMISSÃO DE REGIMENTO 38 

INTERNO DO CURSO: foi emitida portaria 07/2010 em 29 de novembro de 2010,  39 

referente  a comissão do Regimento Interno do curso de Pedagogia. Foi encaminhado que a 40 

comissão tenha a participação de  um técnico e um discente.   A técnica Lara Ribeiro Franco 41 

passa a ser membro da referida  comissão. Professor Mauro Machado Vieira é o presidente da 42 

comissão. AVALIAÇÃO DO CURSO:  Os questionários de avaliação do curso referente ao 43 

segundo semestre de 2010, já foram aplicados nas salas. A comissão de avaliação terá novos 44 

membros: Claudio Gonçalves Prado, Fernanda Duarte Araujo Silva, Glaucia Signorelli de 45 

Queiroz Gonçalves, Luciane Ribeiro Dias Gonçalves e  Mauro Machado Vieira. Professor 46 

Armindo informa que o analista de sistemas da FACIP,   Denis pode ajudar  na elaboração de 47 

um formulário eletrônico para a aplicação do formulário  e tabulação desses dados. 48 

REPRESENTANTE DISCENTE: A representante discente  Laís Alice Oliveira Santos não 49 

esta participando das reuniões do curso. A coordenação irá notificá-la  sobre seu afastamento. 50 

ELEIÇÃO NOVO MEMBRO DO COLEGIADO: Em função do  afastamento do  51 

Professor Armindo, será necessária a realização de eleição para escolha de  novo membro do 52 

colegiado do curso de Pedagogia. SEMANA ACADÊMICA -  NOVA MODALIDADE:  Foi 53 

formada uma comissão para estudo de um novo  formato para a  semana acadêmica na 54 

Universidade. A semana provavelmente terá uma formatação diferente. Nesse sentido teremos 55 

que aguardar os encaminhamentos. CONCURSO LOGOMARCA: o técnico do Laboratório 56 

Adriano sugere que façamos um concurso para a  escolha da logomarca do curso e para o 57 

laboratório. SEMANA DE ACOLHIMENTO: Em relação à primeira semana de aula, ficou 58 

acertado a realização de Palestras no período da noite e por Rodas de Conversas no turno da 59 

manha, entre terça e quinta-feira, na segunda será a aula inaugural (administração superior) e 60 

na sexta-feira o encerramento da semana de acolhimento (CA). A Professora Lílian ficou 61 

responsável pelas atividades culturais ao longo da semana. A professora Karina Klinke ficou 62 

encarregada de contactar a terceira convidada da semana a professora da UFSCAR – 63 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva.   INFORMES: 1) Professor Armindo   agradece o 64 
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apoio de todos  na eleições para a direção da FACIP. Informou que conta com o apoio da 65 

Administração Superior,  e sobre o   compromisso do  Prefeito de Campus  Professor Renato,  66 

de apoio logístico e financeiro na mudança para o novo Campus.  Muitos laboratórios ficarão 67 

ainda nos blocos A2 e  D. Informa também que a  Professora Rosana Maria Nascimento de 68 

Assunção continuará como substituta legal da direção. A posse da nova direção esta marcada 69 

para o dia 15 de dezembro de 2010, quarta-feira, às 19:00 horas na câmara municipal. E no 70 

dia 03 de janeiro de 2011, assume a direção. 2) DISCUSSÃO COMISSÃO DE REVISÃO 71 

DO ESTATUTO E REGIMENTO DAS 03 ENTIDADES (ADUFU, SINTET, DCE). 72 

Professor MAURO informa sobre  discussões do Regimento Interno promovida pelas 73 

entidades Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia - ADUFU, 74 

Diretório Central dos Estudantes - DCE, e Sindicato dos Trabalhadores Técnico-75 

Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia -  SINTET;  essas 76 

entidades saíram da discussão do Regimento da Reitoria e organizaram Gts de discussão 77 

internas iniciaram um seminário para discutir o Estatuto e Regimento Geral, desta reunião 78 

saiu a deliberação de formarem GTs para estudar o Estatuto e Regimento Geral  a partir de 79 

temática que envolvem o corpo do documento. Professor Mauro ingressou no   GT 80 

Organização e patrimônio que tem como objetivo discutir a organização do CONSUN 81 

e dos conselhos da Universidade Federal de Uberlândia.   No "documento" em 82 

construção a universidade é dividida em Câmaras ou Fóruns a partir da 83 

perspectivas de grandes áreas de conhecimento proposto pela CAPES. Ao ler as 84 

câmaras ou fóruns não existe FACIP, estamos colocados apenas em cursos, pois 85 

no mesmo documento se encontra escrito que o modelo de campus fora de sede deve 86 

ser o mesmo dos Campus de  Patos e Monte Carmelo. Desta forma precisamos estar alerta 87 

pois se for necessário teremos que fazer um movimento de negação deste 88 

documento na assembléias das entidades envolvidas. COMISSÃO DE VAGAS: Professora  89 

Leonice informa sobre a discussão da demanda de novos professores para os cursos da FACIP. 90 

Reitoria solicitou  um estudo das vagas. O sentido da comissão é solicitar  o maior numero de 91 

vagas para a FACIP e depois as discussões serão sobre  a distribuição interna dessas vagas. 92 

Esta sendo elaborando uma planilha com a demanda  do curso, e  a partir daí será  organizada  93 

uma planilha geral da unidade que será encaminhada ainda esse semestre para a reitoria. Para 94 

a elaboração da planilha do curso foram consideradas as demandas de Libras, Estágio 95 

supervisionado,   Educação das Relações  Étnico-raciais (portaria 1.132 de 20 de outubro de 96 
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2010) e  Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.    Nada mais a tratar, às 17:00 foi encerrada 97 

a reunião e para constar lavrei esta Ata que, após lida será assinada por mim, Lara Ribeiro 98 

Franco, na condição de secretária, pela Coordenadora Professora Drª. Betânia de Oliveira 99 

Laterza Ribeiro e pelos demais professores. Ituiutaba/MG, 08 de Dezembro de 2010. 100 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro ______________________________________________ 101 

Ana Beatriz Silva Duarte_______________________________________________________ 102 

Armindo Quillici Neto_________________________________________________________  103 

Gláucia Signorelli de Queiroz Gonçalves__________________________________________ 104 

Karina Klinke________________________________________________________________ 105 

Leonice Matilde Richter________________________________________________________ 106 

Lilian Calaça da Silva_________________________________________________________ 107 

Mauro Machado Vieira________________________________________________________ 108 

Mical de Melo Marcelino_______________________________________________________ 109 

Sauloéber Társio de Souza______________________________________________________ 110 

Waleria Furtado Pereira________________________________________________________ 111 

Adriano Rodrigues de Souza de La Fuente_________________________________________ 112 

Lara Ribeiro Franco __________________________________________________________ 113 


