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ATA DA 9º  REUNIÃO PEDAGÓGICA  DO  CURSO DE PEDAGOGIA DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Ao primeiro   dias do mês de 2 

Outubro do ano dois mil e nove, Quinta-feira , às 14:16 hs, nas dependências do bloco D , 3 

nesta cidade, teve início a 9º Reunião Pedagógica  do Curso de Pedagogia, do ano em curso, 4 

sob a coordenação da Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e  secretariada pela técnica 5 

Lara Ribeiro Franco, estando presentes os professores Cláudio Gonçalves Prado, Mical de 6 

Melo Marcelino Magalhães, Sauloéber Társio de Souza, Viviane Prado Buiatti Marçal. A 7 

sessão iniciou-se seguindo os ponto de Pauta. ATUALIZAÇÃO PASTAS MEC:  Professora 8 

Betânia informando sobre a necessidade da atualização das pastas dos professores, e 9 

comunicou também a data de entrega (15/10/2009) estipulada pelo colegiado do curso. 10 

CIRCULO DE CULTURA: Professora Viviane informou que os preparativos para o circulo 11 

de cultura estão lentos. ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  Professora Betânia 12 

informou que o colegiado aprovou na última reunião alterações no valor em horas das 13 

atividades complementares. A nova planilha foi apresentada ao professores presentes. 14 

AVALIAÇÃO DO CURSO:  A avaliação do curso foi aplicada aos alunos no final do 1º 15 

semestre, e os dados já foram tabulados. A comissão de avaliação irá apresentar o relatório ao 16 

grupo. Professora Betânia que algumas disciplinas não foram muito bem na avaliação, mas 17 

que isso se deve ao fato de serem professores novos na universidade que ainda estão se 18 

adaptando. Professora Mical se manifestou dizendo que a avaliação é muito importante pois 19 

dá um indicativo ao professor.  INFORMES:  Professora Betânia mencionou que foi 20 

procurada por algumas alunas, as quais estão reclamando do excesso de avaliações em 21 

algumas disciplinas. Professor Sauloéber informou que em sua disciplina ele tem realizado 22 

uma avaliação continuada, mas infelizmente muitos alunos só se envolvem nas atividades 23 

quando valem nota. Esta cultura de educação básica vem crescendo cada vez mais também na 24 

FACIP, como forma de manter o aluno na sala de aula.  Professora Betânia colocou que o 25 

aluno tem que perceber que estão usando dinheiro publico, tem que ter responsabilidade. 26 

Professor Sauloéber informou sobre um evento do curso de historia, sobre a relação da 27 

historia com o cinema. Professora Betânia cumprimentou professor Sauloéber pela sua 28 

aprovação referente ao Edital nº. 03/2009 – Fixação de Doutores em Novos Campi – 29 

CNPq/MCT. Nada mais a tratar as 17:25hs,  foi encerrada a reunião e para constar lavrei esta 30 

Ata que, após lida será assinada por mim, Lara Ribeiro Franco, na qualidade de secretaria, 31 
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pela Coordenadora Professora Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e pelos demais professores. 32 

Ituiutaba-Mg, 01 de outubro de 2009. 33 
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