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Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezessete horas e trinta 1 

minutos, na sala 3236, Secretaria e Coordenação do Curso Pedagogia Licenciatura 2 

Plena (noturno), Centro de Educação, Prédio 16, reuniu-se o Colegiado do Curso de 3 

Pedagogia (noturno), com a presença dos seguintes membros: Profª. Graziela 4 

Franceschet Farias– Coordenadora do Curso de Pedagogia (noturno) - CCPN e 5 

Presidente deste Colegiado de Curso; Profª– Roberta Rossarolla Forgiarini - 6 

Coordenadora Substituta do Curso de Pedagogia (noturno) - CCPN; Claudemir de 7 

Quadros - Representante do Departamento de Administração Escolar (ADE), Profª Ana 8 

Carla Hollweg Powaczuk - Representante do Departamento de Metodologia de Ensino 9 

(MEN). Justificaram a ausência: Prof.ª Leonice Aparecida de Fátima Alves - 10 

Representante do Departamento de Metodologia de Ensino (MEN) e Carlos Alberto de 11 

O. Oleques - Representante Técnico Administrativo em Educação – TAE. Ausências 12 

não justificadas: Prof.ª Anie Pereira Goularte Gomes - Representante do Departamento 13 

de Educação Especial - (EDE); Prof. Luis Gilberto Kronbauer - Representante do 14 

Departamento de Fundamentos da Educação (FUE), Madson Escobar Pereira – 15 

Representante dos Acadêmicos do Curso. Estiveram presentes na reunião a Prof.ª Deisi 16 

Sangoi Freitas e a Prof.ª Estela Maris Giordani (Coordenadora e Coordenadora 17 

Substituta, respectivamente) para a conclusão da gestão 2015 – 2017.  A reunião 18 

ordinária do Colegiado foi convocada pelo Memorando Circular Nº 02/2017 datado de 19 

quatro de abril de dois mil e dezessete, tendo como pontos de pauta: 1) Apresentação do 20 

resultado da eleição para a Coordenação do Curso; 2) Apresentação da nova 21 

Coordenação; 3) Homologação Ad Referendum do Processo de eleição para a Coordenação do 22 

Curso; 4) Apreciação de convênio para estágio extracurricular; 5) Informes da reunião do 23 

Conselho de Centro do CE; 6) Vagas para MOBREC; 7) Composição do Colegiado do Curso 24 

de Pedagogia Noturno. Pedidos de inclusão de pauta - APROVADO:  8) Aproveitamento de 25 

disciplinas dos acadêmicos Madson Escobar Pereira e Dhienifer da Rosa Martins; 9) Critérios 26 

de distribuição do orçamento do curso; 10) Resolução N. 033/2015; 11) Assuntos Gerais.  27 

Ponto 1 - Dando início aos trabalhos foram apresentados, pelas Professoras Deisi e 28 

Estela, os resultados da eleição para a Coordenação do Curso, tendo 79 votantes e 79 29 

votos à favor a Chapa inscrita; Ponto 2 – As Professoras Deisi e Estela apresentaram a 30 



nova coordenação aos membros do Colegiado presentes, informando que o resultado da 31 

eleição foi encaminhado Ad Referendum à Direção do Centro de Educação no dia três 32 

de abril de dois mil e dezessete para a emissão das portarias. Ponto 3 – A professora 33 

Deisi informou sobre o encaminhamento Ad Referendum do resultado da eleição e 34 

apresenta o mesmo aos membros do Colegiado para homologação – homologado. 35 

Ponto 4 – Foi apresentado para apreciação o pedido de Convênio Agente de Integração 36 

a ser firmado entre a UFSM e a Hórus Agenciamentos e Intermediações Ltda., com 37 

destino inicial a Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, aos quatro dias do mês de 38 

novembro de dois mil e dezesseis. Os membros realizaram a leitura do termo de 39 

convênio e solicitaram maiores esclarecimentos para que o mesmo possa ser novamente 40 

apresentado ao Colegiado. Dessa forma, o Colegiado não se manifestou pelo 41 

deferimento ou indeferimento do mesmo até que informações mais específicas sejam 42 

solicitadas. Ponto 5 – A Professora Graziela informou o Colegiado sobre a reunião do 43 

Conselho de Centro, realizada aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, que 44 

tratou, entre outros pontos, sobre a distribuição dos recursos orçamentários da unidade e 45 

subunidades. Foi destacado que o orçamento de 2017 sofreu um significativo corte e 46 

que será votada uma nova planilha de distribuição por percentuais. A próxima reunião 47 

do Conselho de Centro está marcada para o dia vinte e quatro de abril de dois mil e 48 

dezessete. Ponto 6 – Vagas do MOBREC destinas aos acadêmicos do Curso: a 49 

coordenação assim que recebeu as dez vagas, abriu as inscrições diretamente na 50 

secretaria do curso e fará o sorteio entre os inscritos no dia dezessete de abril de dois 51 

mil e dezessete, no hall do prédio 16B. Ponto 7 – Foi informado aos membros do 52 

Colegiado sobre a manutenção da Portaria que designa os membros para a sua 53 

composição. Serão substituídas a Coordenadora e a Coordenadora Substituta e 54 

encaminhado aos departamentos e ao Diretório Acadêmico do Centro de Educação os 55 

pedidos de indicação de novos membros ou a manutenção dos que já compõem o 56 

colegiado. Ponto 8 – Pedidos de aproveitamento de disciplinas dos acadêmicos Madson 57 

Escobar Pereira e Dhienifer da Rosa Martins. Na ocasião, a Professora Ana Carla 58 

apresentou questionamento em relação ao aproveitamento de disciplinas da aluna 59 

Lucélia, dispensada do Estágio Curricular Supervisionado no curso atual e a 60 

preocupação da Comissão de Estágios em relação a dispensa.– Aprovado. Ponto 9 – 61 

Critérios de distribuição do orçamento do Curso: a pauta foi colocada em discussão e os 62 

critérios serão discutidos na próxima reunião pelos membros. Ponto 10 - Resolução N. 63 

033/2015: as coordenadoras informaram que estão realizando o levantamento dos alunos que 64 



estão fora do prazo de integralização curricular regidas pela Resolução já mencionada e que nos 65 

próximos dias entrarão em contato por e-mail a fim de informar sobre o Plano de 66 

Acompanhamento Pedagógico por parte da Coordenação do Curso. Ponto 11 – Nos assuntos 67 

gerais foram deliberados sobre: pedido de auxílio financeiro para a realização de viagem de 68 

estudos – indeferido; pedido de auxílio financeiro para o evento dos Laboratórios de 69 

Metodologia do Ensino, coordenado pelo Professor Guilherme Corrêa – indeferido até a vinda 70 

de recursos; Seminário do Curso de Pedagogia Noturno: período de trinta de maio a primeiro de 71 

junho de dois mil e dezessete e que contará com a participação da comunidade do Centro, 72 

acadêmicos do curso e professores. 73 

Nada mais a constar, eu Graziela Franceschet Farias – Coordenadora do Curso de 74 

Pedagogia Noturno, redijo e assino a presente Ata.75 


