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Aos dez dias do mês de julho 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 Leonice Aparecida de Fátima Alves - Representante do Departamento de 9 

Metodologia de Ensino (MEN); Prof.ª Cláudia de Arruda Sarturi – Representante do 10 

Departamento de Educação Especial – (EDE); Prof. Luis Gilberto Kronbauer - 11 

Representante do Departamento de Fundamentos da Educação (FUE). Ausência não 12 

justificada: Acadêmico Valmer dos Santos Nascimento – Representante dos 13 

Acadêmicos do Curso. A reunião ordinária do Colegiado foi convocada pelo 14 

Memorando Circular Nº 04/2017 datado de quatro de julho de dois mil e dezessete, 15 

tendo como pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata 02/2017; 2) Aprovação da Ata 16 

03/2017; 3) Composição do NDE e sugestão de cronograma de reuniões mensais; 4) Revisão 17 

da proposta para as normas de estágio extracurricular; 5) Seminário ENADE 2017; 6) 18 

Calourada 2017; 7) Bolsistas coordenação; 8) Informes. Ponto 1 – Leitura da Ata nº 19 

02/2017 com aprovação pelos presentes. Ponto 2 – Leitura da Ata nº 03/2017 com 20 

aprovação pelos presentes. Ponto 3 – Foi apresentada pela coordenadora a composição 21 

do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia Noturno e informado que os 22 

encontros se iniciarão no mês de agosto de 2017, tendo em vista a necessidade de 23 

reformulação curricular do curso e a observância da Resolução N.02/2015, que define as 24 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e estipula 25 

prazos para tal. Preliminarmente, o NDE se reunirá uma vez por mês, nas quartas-feiras. 26 

Ponto 4 – Foi apreciada e aprovada pelos membros do Colegiado do Curso, em caráter 27 

de revisão, as normas para a realização de estágio extracurricular pelos acadêmicos 28 

regularmente matriculados. Ponto 5 – A professora Graziela informou aos membros sobre 29 



o convite às Coordenações e Secretários de Curso para a participação no Seminário 30 

ENADE 2017, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e realizado no dia cinco de 31 

julho de 2017, no Auditório do Colégio Politécnico com a pauta: capacitação para o uso 32 

do Sistema ENADE – Equipe COPLAI; Uso do SIE como ferramenta de apoio; 33 

Ambiente do Coordenador; implicações do ENADE na colação de grau e na emissão do 34 

diploma; experiência do Curso de Fisioterapia no ENADE e questões da plenária. Ponto 35 

6 –  Comunicamos aos membros que o ingresso da nova turma está próxima e que é de 36 

responsabilidade da Coordenação organizar, juntamente com o Diretório Acadêmico e a 37 

Direção do CE, a recepção aos novos calouros do Curso. A coordenação já organizou 38 

uma ideia inicial para a semana de recepção e irá sugerir como pauta para a próxima 39 

Reunião do Conselho de Centro. Ponto 7 – Este ponto de pauta refere-se ao valor 40 

unitário da bolsa (recursos próprios) para às bolsistas da coordenação. Informamos que 41 

os valores foram novamente ajustados e que, conforme acordado com a Direção do 42 

Centro de Educação, uma bolsa será paga com recursos próprios da Coordenação de 43 

Curso e outra será paga com recursos da Direção do CE. Ponto 8 – Nos informes, a 44 

coordenação ressaltou que estará contatando professores e acadêmicos do curso pois 45 

dispõe de recursos financeiros para bolsas formação. Nada mais a constar, eu Graziela 46 

Franceschet Farias – Coordenadora do Curso de Pedagogia Noturno, redijo a presente 47 

Ata. 48 


