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Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala 1 

3354, NDI, Centro de Educação, Prédio 16, reuniu-se o Colegiado do Curso de 2 

Pedagogia (noturno), com a presença dos seguintes membros: Profª. Graziela 3 

Franceschet Farias– Coordenadora do Curso de Pedagogia (noturno) - CCPN e 4 

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

Coordenadora Substituta do Curso de Pedagogia (noturno) - CCPN;, Profª Ana Carla 6 

Hollweg Powaczuk - Representante do Departamento de Metodologia de Ensino 7 

(MEN); Prof. Luis Gilberto Kronbauer - Representante do Departamento de 8 

Fundamentos da Educação (FUE) e Acadêmico Valmer dos Santos Nascimento – 9 

Representante dos Acadêmicos do Curso. Ausências justificadas: Prof.ª Leonice 10 

Aparecida de Fátima Alves - Representante do Departamento de Metodologia de Ensino 11 

(MEN); Prof.ª Cláudia de Arruda Sarturi – Representante do Departamento de Educação 12 

Especial – (EDE). Ausência não justificada: Claudemir de Quadros - Representante do 13 

Departamento de Administração Escolar (ADE). A reunião ordinária do Colegiado foi 14 

convocada pelo Memorando Circular Nº 09/2017 datado de três de outubro de dois mil 15 

e dezessete, tendo como pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata 04/2017; 2) Processo 16 

administrativo dos acadêmicos Jéssica Garzão e Paulinho Granzotto; 3) Reajuste do valor 17 

de bolsa recursos próprios para as bolsistas da Coordenação; 4) Processo de estágios 18 

supervisionados fora da sede 5) Pedido de redução de carga horária para a realização do 19 

estágio curricular supervisionado fora da sede; 6) Requerimento da acadêmica Vanir 20 

Cleunice da Motta; 7) Comissão de avaliação – edital de Ingresso/reingresso 1º/2018; 8) 21 

Informes. Foi solicitado pela Professora Graziela a inclusão de ponto de pauta: oferta 1º/2018 22 

(Aprovado). Ponto 1 – Leitura da Ata nº 04/2017 com aprovação pelos presentes. Ponto 23 

2 – Processo administrativo dos acadêmicos Jéssica Garzão e Paulinho Granzotto: a 24 

Professora Graziela informou aos presentes que o Processo N. 23081.035634/2017-82, 25 

que trata sobre a dispensa de disciplina de graduação (MEN 1180 – Educação Musical) 26 

em função da deficiência auditiva para os referidos acadêmicos foi analisado pela 27 

CAED/UFSM e pela Coordenadoria de Planejamento Acadêmico (COPA), sendo que 28 

ambas foram de parecer favorável a substituição dessa componente curricular com 29 



características semelhantes no âmbito da aprendizagem, habilidades e competências e 30 

de igual ou maior carga horária – APROVADO. Ponto 3 – Reajuste do valor de bolsa 31 

recursos próprios para as bolsistas da Coordenação – a bolsa mensal paga às bolsistas passa a 32 

ser no valor de R$400,00 (20 horas/semana), sendo que enquanto a Secretária do Curso estiver 33 

com redução de carga horária (20h) uma bolsa será custeada pela Direção do CE e outra com 34 

recursos próprios da Coordenação – APROVADO. Ponto 4 – Processo de estágios 35 

supervisionados fora da sede: foram aprovados pela Comissão de Estágios Curriculares 36 

Supervisionados dos Cursos de Pedagogia os seguintes processos: Maria Elizabeth Mariano 37 

Schneider, Elisiana Maria Cassol Tanscheit, Claucia Fabrina Kegler, Rosane dos Santos de 38 

Vargas, Denise da Rocha Muller. Todos os processos foram também encaminhados para o 39 

Departamento de Metodologia do Ensino (MEN) responsável pelos professores – APROVADO. 40 

Ponto 5 – Pedido de redução de carga horária para a realização do estágio curricular 41 

supervisionado fora da sede: o pedido foi encaminhado à Professora Ana Carla que se 42 

reunirá com a Comissão de Estágios e analisará a solicitação. Ponto 6 –  Requerimento 43 

da acadêmica Vanir Cleunice da Motta – o pedido trata de solicitação, por parte da 44 

acadêmica, de dispensa da disciplina ADE 1024 – Pesquisa em Educação IV: projeto 45 

em função de que a aluna já cursou a disciplina de TCC. O pedido foi analisado pelos 46 

membros do Colegiado que são de parecer desfavorável a dispensa tendo em vista que 47 

tal disciplina é obrigatória e necessária para a integralização curricular no curso; 7) 48 

Comissão de avaliação – edital de Ingresso/reingresso 1º/2018; Ponto 7 – Comissão de 49 

avaliação – edital de Ingresso/reingresso 1º/2018 – o Colegiado do Curso indica os seguintes 50 

professores para comporem a comissão de avaliação das solicitação de ingresso e reingresso 51 

para o 1º semestre de 2018: Professora Ana Carla Hollweg Powaczuk, Roberta Forgiarini e 52 

Graziela Franceschet Farias. Ponto 8 – A professora Graziela apresentou ao Colegiado a 53 

proposta de oferta o 1º semestre de 2018 – APROVADO. Ponto 9 - Nos informes, a 54 

coordenação destacou a aplicação dos recursos CAICE 2017 (bolsas formação) e 55 

recursos próprios 2017, a agenda de reuniões do ENADE 2017, a agenda do Núcleo 56 

Docente Estruturante (NDE) para a reformulação curricular do Curso e as ações do 57 

curso vinculadas ao Descubra/2017. A Professora Ana Carla relatou um fato ocorrido 58 

durante o Descubra no que diz respeito aos materiais que estavam sendo utilizados para 59 

a divulgação dos Cursos de Pedagogia da UFSM, destacando sua preocupação em 60 

relação à formação inicial dos estudantes e as repercussões nas escolas parceiras. Nada 61 

mais a constar, eu Graziela Franceschet Farias – Coordenadora do Curso de Pedagogia 62 

Noturno, redijo a presente Ata. 63 


