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Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezessete horas e trinta 1 

minutos, na sala 3350, Auditório do LINCE, Centro de Educação, Prédio 16, reuniu-se 2 

o Colegiado do Curso de Pedagogia (noturno), com a presença dos seguintes membros: 3 

Profª. Graziela Franceschet Farias– Coordenadora do Curso de Pedagogia (noturno) - 4 

CCPN e Presidente deste Colegiado de Curso; Profª– Roberta Rossarolla Forgiarini - 5 

Coordenadora Substituta do Curso de Pedagogia (noturno) - CCPN; Claudemir de 6 

Quadros - Representante do Departamento de Administração Escolar (ADE), Profª Ana 7 

Carla Hollweg Powaczuk - Representante do Departamento de Metodologia de Ensino 8 

(MEN); Prof.ª Cláudia de Arruda Sarturi – Representante do Departamento de Educação 9 

Especial – (EDE); Acadêmico Valmer dos Santos Nascimento – Representante dos 10 

Acadêmicos do Curso, Carlos Alberto de Oliveira Oleques – Representante Técnico 11 

Administrativo em Educação – TAE. Ausências justificadas: Prof. Luis Gilberto 12 

Kronbauer - Representante do Departamento de Fundamentos da Educação (FUE). A 13 

reunião ordinária do Colegiado foi convocada pelo Memorando Circular Nº 61/2017 14 

datado de dois de junho de dois mil e dezessete, tendo como pontos de pauta: 1) 15 

Aprovação da Ata 02/2017; 2) Apresentação dos novos membros do Colegiado do 16 

Curso; 3) Oferta de disciplinas 2017/2; 4) Proposição de membros para a composição do 17 

Núcleo Estruturante do Curso/NDE; 5) Proposição e aprovação de planilha para 18 

aproveitamento de ACG’s; 6) Aproveitamentos de ACG’s dos prováveis formados 19 

2017/01; 7) Proposição e aprovação das regras para estágios extracurriculares; 8) Manifestação 20 

e encaminhamentos da Comissão de Estágios Supervisionados; 9) Encaminhamentos da 21 

Resolução 033/2015 para CAED; 10) Ad Referendum Edital Ingresso/Reingresso; 11) Ad 22 

Referendum de Pesos e Médias do ENEM para fins de aprovação no SISU; 12) Informes. 23 

Ponto 1 – Após a leitura da Ata nº02/2017, a professora Ana Carla solicitou 24 

esclarecimentos quanto a convocação da reunião e na sequencia a mesma foi aprovada. 25 

Ponto 2 – Foi dada posse aos Membros do Colegiado após apresentação dos mesmos. 26 

Ponto 3 – Foi apresentada pela coordenadora a proposta de oferta de disciplinas 2° 27 

semestre de 2017. Para as turmas do Estágio Supervisionado em Educação Infantil - 28 

MEN 1182, a professora Graziela consultou os alunos da turma 09, disciplina MEN 29 



1175 – Inserção e Monitoria, para uma estimativa de alunos a matricularem-se no 2 30 

semestre de 2017. Também foi apresentada aos membros a Resolução 032/16 (Regime 31 

Especial de Avaliação) e a consulta que seria encaminhada aos departamentos e aos 32 

professores acerca das disciplinas que são possíveis de avaliação amparadas pela 33 

Resolução. Ponto 4 – A professora Graziela e a professora Roberta consultaram os 34 

membros do Colegiado sobre a composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 35 

Curso e indicaram os nomes para a composição, ficando assim constituído: Graziela 36 

Franceschet Farias, Ana Carla Hollweg Powaczuk e Liane Teresinha Wendling Roos 37 

(MEN), Roberta Rossarolla Forgiarini, Márcia Paixão e Belkis Bandeira (FUE), Rosane 38 

Carneiro Sarturi e Claudemir de Quadros (ADE) e Claudia Sarturi (EDE). A professora 39 

Graziela Farias informou que o prazo para reformulação curricular foi ampliado pelo 40 

Conselho Nacional de Educação, ficando até maio de 2018. Ponto 5 – A professora 41 

Graziela apresentadou a planilha de Atividades Complementares de Graduação – ACG, 42 

considerando a planilha do Curso de Pedagogia Diurno, devidamente pontuada. É 43 

importante considerar que a carga horária mínima a ser computada para a inetgralização 44 

das ACGs é de 105 horas e que o acadêmico necessita pontuar em pelo menos duas 45 

áreas dentre as listadas na planilha. A planilha será considerada para o computo das 46 

ACGs dos prováveis formandos do primeiro semestre de 2017. Após a apreciação por 47 

todos os membros, a mesma foi aprovada. Ponto 6 – O aproveitamento das ACG’s dos 48 

prováveis formandos do 1º semestre de 2017 considerará a planilha aprovada no ponto 49 

de pauta anterior. Ponto 7 – A coordenação apresentou aos membros do Colegiado uma 50 

proposta de regramento para estágios extracurriculares. Após a leitura, os membros 51 

discutiram, sugeriram alterações e indicaram a ampliação e revisão por um período 52 

maior das discussões e redação final. A professora Ana Carla solicitou a palavra a qual 53 

argumentou quanto a carga horaria mínima estipulada. A discussão será retomada na 54 

próxima reunião ordinária. Ponto 8 – A professora Ana Carla apresentou 55 

esclarecimentos a respeito da realização de estágios curriculares supervisionados 56 

(Educação Infantil e Anos Iniciais) concomitantemente, destacando que os pedidos por 57 

parte dos alunos devem ser encaminhados, com antecedência, para a avaliação e parecer 58 

da Comissão de Estágios dos Cursos de Pedagogia da UFSM. Ponto 9 – Foram 59 

comunicados os encaminhamentos de alunos, via Resolução nº033/2015, para a 60 

CAED/PROGRAG. Os casos encaminhados referem-se a acadêmicos que extrapolaram 61 

o prázo máximo de integralização curricular, 5 anos mais 50%, ou seja, 7 anos e 6 62 

meses. Após os encaminhamentos, a CAED contata individualmente os alunos, agenda 63 



entrevista, elabora o Plano de Acompanhamento Pedagógico a ser vencido em até 2 64 

anos e retorna para a Coordenação do Curso. Ponto 10 – Foi informado aos membros 65 

do encaminhamento a PROGRAD do Memorando “Ad Referendum” quanto  a 66 

disponibilidade do curso em, de acordo com o Edital/DERCA, oferecer vagas de 67 

Ingresso/Reingresso 2º semestre de 2017. A Coordenação, após levantamento do 68 

número de alunos ativos e regularmente matriculados, optou por não ofertar vagas de 69 

ingresso/reingresso. Ponto 11 – Foi informado aos membros o envio ao DERCA do 70 

Memorando “Ad Referendum” acerca dos “Pesos/Médias do ENEM – Exame Nacional do 71 

Ensino Médio”, para fins de aprovação no SISU - Sistema de Ingresso do Ensino Superior. A 72 

média mínima permaneceu em 400 pontos e para as demais áreas, peso 2. Nos informes,  a 73 

coordenação do curso apresentou uma avaliação geral  do 1º Seminário do Curso de Pedagogia 74 

Noturno “Perspectivas docentes no século XXI”, realizado no período de 30 de maio a 1 de 75 

junho de 2017, no Centro de Educação. O Seminário contou com a presença e apoio do corpo 76 

docente, discente e TAEs do Centro de Educação e de outros cursos da UFSM. Também foi 77 

apresentado os resultados do inetrumento de avaliação aplicado pela Comissão de Avaliação do 78 

Centro de Educação (CAICE) em relação aos egressos do curso. A coordenação informou sobre 79 

a construção e organização da página (site)  do curso e que está em andamento com o Centro de 80 

Processamento de Dados (CPD). 81 

Nada mais a constar, eu Graziela Franceschet Farias – Coordenadora do Curso de 82 

Pedagogia Noturno, redijo a presente Ata. 83 


