UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

EXCERTO DA ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
ABERTA E A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

1

Ao primeiro dia do mês de outubro de 2019, às 14h, na Sala de Reuniões do Centro de

2

Educação Aberta e a Distância (CEAD), sala 3.06, da Universidade Federal de Ouro

3

Preto (UFOP), reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Licenciatura em

4

Pedagogia: Inajara de Salles Viana Neves (Presidente), Milton Rosa, Maria Antonia

5

Tavares de Oliveira Endo, Marta Bertin, Haroldo Luiz Bertoldo. O Professor André

6

Felipe Pinto participou como membro do NDE do curso, A Professora Janete Flor de

7

Maio participou como docente da disciplina EAD 403 – Trabalho Conclusivo de Curso.

8

Foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação das atas da 54ª

9

reunião ordinária e 14ª Reunião extraordinária; 2) Aprovação dos planos de

10

ensino do semestre 2019.2; 3) Análise e aprovação da (....); 4) Análise dos

11

programas das disciplinas – EAD 400 e EAD 403; 5) Deliberação referente ao

12

documento de Plano de Estágio; 6) Informações sobre o processo de ajustes e

13

finalização do PPC do curso de Pedagogia.(....). 4º PONTO: Análise dos

14

programas das disciplinas – EAD400 e EAD403: A presidente do colegiado

15

agradeceu a presença da professora Janete Flor de Maio Fonseca, desejando boas

16

vindas, após o retorno do Pós-doutorado. A presidente apresentou os programas das

17

disciplinas EAD400 e EAD403 e informou que após reunião conjunta dos colegiados de

18

licenciaturas do CEAD foi aprovado um adendo no PPC do curso, onde a disciplina de

19

TCC possa ser trabalhada com artigo de revisão, sendo analisado pelo leitor crítico,

20

destacou a importância dessa decisão devido a ementa da EAD403 estar atrelando o

21

TCC ao relatório de estágio. Além disso, o TCC no formato de monografia, implica nas

22

questões relacionadas ao grande número de trabalhos e o fato do projeto da

23

monografia ter que ser submetido ao conselho de ética e a morosidade do conselho na

24

avaliação poderá inviabilizar o processo de conclusão da pesquisa. A professora Janete

25

destacou que está de acordo com as mudanças na ementa da disciplina. 5º PONTO:

26

Deliberação referente ao documento de Plano de Estágio: A presidente do

27

colegiado apresentou aos professores a alteração da ementa e do programa da
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28

disciplina EAD 400, informou que encaminhou para as professoras responsáveis pelo

29

Estágio Supervisionado do Curso, as alterações que foram aprovadas em reunião

30

conjunta dos colegiados, realizada no dia 03/09/2019 para conhecimento das docentes.

31

A professora Kátia Gardênia sugeriu uma nova alteração no programa de estágio, a

32

presidente destaca que acatou por considerar importantes as sugestões apontadas

33

pela docente. A presidente informou que foi questionada por e-mail, pela professora

34

Sandra Augusta e professora Kátia Gardênia, em relação a proposta de alteração

35

enviada pelo colegiado, referente ao Plano de Estágio Supervisionado em Pedagogia,

36

Item I – LOCAIS DE ESTÁGIO. A presidente do colegiado esclarece, que discorda sobre

37

a obrigatoriedade de realização dos Estágios Supervisionados em escolas públicas,

38

pois de acordo com o documento, o registro expressa impedimento de realização dos

39

estágios por parte dos estudantes em escolas particulares. Em discussão o professor

40

Milton Rosa informou que de acordo com a Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008,

41

que dispõe sobre os estágios supervisionados, não se pode obrigar o aluno a realizar

42

estágios em escolas públicas, mas sim alterar o Plano de Estágio Supervisionado em

43

Pedagogia onde contas “obrigatoriamente” para o termo “preferencialmente em escolas

44

públicas”. O Professor. Milton enfatizou que os relatórios de estágios com intervenções

45

com seres humanos devem ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa-

46

CEP/UFOP.

47

disciplina EAD 400, da palavra “coleta de dados” para “suas ações”. O colegiado

48

deliberou ainda, a retirada do vínculo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso

49

- TCC com o estágio. Além disto, o termo “obrigatoriedade” da realização dos estágios

50

supervisionados em escolas públicas, foi alterado para “preferencialmente” no Plano de

51

Estágio Supervisionado em Pedagogia, que rege a realização dos estágios

52

supervisionados do PPC em vigência. A presidente do colegiado fez a leitura das

53

mudanças aprovadas no colegiado, e informou que na próxima reunião será aprovado

54

o adendo ao plano de estágio com as alterações aprovadas por unanimidade. Do que

55

se passou, para constar, foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada, é

56

assinada por mim, Inajara de Salles Viana Neves, presidente do Colegiado do Curso de

57

Licenciatura em Pedagogia, e pelos demais presentes a essa reunião.

Destacou ainda, a necessidade de fazer a substituição na ementa da
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58
59
60

Inajara de Salles Viana Neves - Coordenadora / Presidente do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia
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