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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
COLEGIADO DO CURSO PEDAGOGIA – NOTURNO

ATA N.º 05/2018
1

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e quarenta e

2

cinco minutos, na sala 3355 - Brinquedoteca, do Centro de Educação(CE) - Prédio 16, reuniram-

3

se os seguintes membros do Colegiado do Curso de Pedagogia - Licenciatura Plena/Noturno

4

(CPN): Prof.ª Graziela Franceschet Farias - Coordenadora do CPN/Presidente do Colegiado, Prof.

5

Claudemir de Quadros - Representante do Departamento de Administração Escolar (ADE), Prof.

6

Luís Gilberto Kronbauer - Representante do Departamento de Fundamentos da Educação (FUE),

7

Profª Ana Carla Hollweg Powaczuk - Representante do Departamento de Metodologia de Ensino

8

(MEN), Prof.ª Lúcia de Fátima Royes Nunes - Representante do Departamento de Metodologia

9

de Ensino (MEN), Acadêmico Valmer dos Santos Nascimento - Representante dos Acadêmicos

10

do Curso e Juvelina Freitas Pôrto - Secretária do Curso de Pedagogia Noturno. Ausência

11

justificada: Prof.ª Roberta Rossarolla Forgiarini - Coordenadora Substituta do CPN e Prof.ª

12

Cláudia de Arruda Sarturi - Representante do Departamento de Educação Especial (EDE).

13

Ausências não justificadas: Prof.ª Débora Leão - Representante do Departamento de Escolar

14

(ADE). A reunião ordinária do Colegiado, convocada pelo Memorando Circular n.º 011/2018, de

15

04/09/2018, teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação das Atas n.º 02/2018, n.º

16

03/2018 e n.º 04/2018; 2. Posse dos membros do Colegiado; 3. Processo NUP:

17

23081.045790/2018-32 – solicitação de inclusão de pré-requisitos para a disciplina MEN1175

18

– Prática de Ensino na Educação Básica: inserção e monitoria (CADE/PROGRAD); 4.

19

Processo NUP: 23081.042863/2018-34 – Dispensa de disciplinas por autodidatismo; 5.

20

Apreciação da Minuta (Resolução Formaturas “Em Gabinete” e Solene do Centro de

21

Educação); 6. Informações sobre Estudante Cota L13; 7. Cadastro de nova DCG –

22

Departamento de Metodologia do Ensino; 8. Minuta da Resolução para regular a inserção

23

das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação; 9. Informes: Calourada

24

2018; II Seminário do Curso de Pedagogia Noturno; Descubra 2018; Orçamento;

25

Aproveitamento/dispensa de disciplinas pelo Portal. Após cumprimentar os presentes, a Prof.ª

26

Graziela Franceschet Farias deu início à reunião verificando com os membros do colegiado a

27

apreciação das Atas 02, 03 e 04 encaminhadas previamente a todos junto a convocação. Postas

28

em votação as Atas foram aprovadas por unanimidade sem alterações. Após a aprovação das

29

Atas, foram formalmente empossadas as novas integrantes do colegiado: Juvelina Freitas Pôrto,
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30

secretária do curso e Lúcia de Fátima Royes Nunes, representante do Departamento de

31

Metodologia do Ensino conforme encaminhamento recebido via Memorando N. 073/2018 –

32

MEN, em substituição a professora Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad. Na

33

sequência foi dado ciência ao colegiado em relação a inclusão de pré-requisito solicitada na

34

reunião anterior, sendo que já foram tomadas as providências necessárias faltando apenas a

35

aprovação da Ata 04 – realizada nesta reunião, para que seja juntada ao processo, e encaminhada

36

a PROGRAD para a autorização e efetivação da inclusão na matriz do curso. A Professora

37

Graziela Franceschet Farias salientou ao colegiado que revisou as atas das gestões e anos

38

anteriores e que não há registro de discussões sobre a inclusão de pré-requisitos e, portanto, que

39

não seria possível qualquer tipo de alteração neste aspecto sem que a discussão fosse apresentada

40

como ponto de pauta e aprovada pelo Colegiado. Na sequência também foi dado ciência que o

41

processo de dispensa de disciplina por Autodidatismo, encaminhado pela acadêmica Aline Pietro

42

Marques já foi concluído, restando agora apenas as disciplinas de Estágios Curriculares e

43

Trabalho de Conclusão de Curso para a integralização do curso. Passou-se para a Apreciação da

44

Minuta (Resolução Formaturas “Em gabinete” e Solene do Centro de Educação), após alguns

45

esclarecimentos referentes a mesma e a Resolução N. 011/2018, que normatiza as colações de

46

grau dos cursos de graduação da UFSM, o colegiado deliberou por unanimidade a aprovação sem

47

alterações da minuta encaminha previamente. Passou-se para informações sobre Estudante de

48

Cota L13, onde foi dado conhecimento pela CAED que neste semestre ingressou no curso um

49

acadêmico pela cota L13 (Pessoa com deficiência que, independente da renda, tenha cursado

50

integralmente o ensino médio em escolas públicas), ficando deliberado que é de extrema

51

importância que os docentes das disciplinas nas quais este acadêmico está matriculado sejam

52

informados, afim de adequarem suas atividades pedagógicas às necessidades do aluno

53

encaminhadas pela CAED. Passou-se a aprovação do cadastro de nova DCG encaminhada pelo

54

Departamento de Metodologia do Ensino. Após a apreciação do material encaminhado, o

55

colegiado aprovou por unanimidade a DCG “Atendimento Pedagógico Lúdico de Crianças e

56

Adolescentes em Vulnerabilidade”. Passou-se a apreciação da Minuta de resolução para regular a

57

inserção das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação: a Professora Graziela

58

informou que esta minuta foi apresentada à comunidade do Centro de Educação pela Pró-Reitoria

59

de Extensão e que o texto se distingue da minuta encaminhada pela Pró-Reitoria de Graduação. A

60

mesma está em discussão pelas Unidades de Ensino da UFSM e, posteriormente será

61

encaminhada para apreciação dos Conselhos Superiores. Passou-se aos informes: a Professora

62

Graziela Franceschet Farias relatou ao colegiado como foi o desenvolvimento das atividades da

63

calourada 2018, organizada pela Unidade de Apoio Pedagógico do CE e, reforçou o convite aos
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64

colegas referente ao II Seminário do Curso de Pedagogia Noturno. Também repassou as

65

informações sobre a participação do Curso nas atividades integradas do CE no “Descubra 2018”;

66

colocou os membros a par o orçamento do curso e alertou sobre a necessidade de os docentes

67

estarem sempre verificando sua caixa postal, pois com a implementação da dispensa e/ou

68

aproveitamento de disciplinas on-line, considerando que se a dispensa solicitada não for

69

equivalente em carga horária e conteúdos (mínimo de 75%), a coordenação encaminhará aos

70

docentes responsáveis para análise e parecer. Nada mais havendo a constar, eu, Juvelina Freitas

71

Pôrto, Secretária do Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena/Noturno, redigi a presente Ata, que

72

será assinada por mim, e pela presidente do Colegiado, Prof. Graziela Franceschet Farias.

