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Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE)  do  
Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia - IFRS Campus Alvorada 

 
Aos 21 dias do mês de agosto de 2019, na sala 206-B do IFRS Campus Alvorada, das                 
11h30 às 12h30, ocorreu a primeira reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do             
semestre 2019/2 do Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia - IFRS Campus            
Alvorada. Estiveram presentes os servidores: Danielle Santos Azevedo (coordenadora do          
curso de Licenciatura em Pedagogia), Cristiane Esteves, Rossane Trindade Wizer, Jonas           
Francisco de Medeiros, Janaína De Nardin e Vinícius Lima Lousada. ORDEM DO DIA: 1)              
Caso aluna Veridiana. Temos uma aluna, que devido ao seu trabalho, consegue chegar no              
Instituto apenas às 20h15, sendo que as aulas começam às 19h00. No dia 26/08, a               
coordenadora Danielle irá conversar com a aluna sobre as discussões do grupo sobre o seu               
caso. Foi debatido que a coordenadora deveria sinalizar a aluna que ela poderia pedir              
redução da carga horária do seu trabalho (ela é concursada no Hospital de Clínicas em               
Porto Alegre), e caso isso não fosse possível, que a coordenadora deveria incentivar a              
aluna a continuar no curso mesmo com as reprovações por falta nas disciplinas que ela não                
consegue frequentar, pois ela poderá fazer essas disciplinas em outro semestre, uma vez             
que, em todo ano, quando os responsáveis pela organização dos horários forem fazer isso,              
será tomado o cuidado de colocar horários diferentes da última oferta da disciplina. 2)              
Aquisição de livros e itens da brinquedoteca. A coordenadora havia encaminhado um            
e-mail sobre isso, e ela reforçou nesta reunião a importância da mobilização de todos nessa               
tarefa. Foi informado sobre o projeto do Ministério Público do Trabalho que está subsidiando              
projetos. A ideia então será submeter um projeto no MPT para a aquisição de livros e outro                 
para a aquisição de itens para a brinquedoteca. Além disso, vamos fazer ações entre              
amigos e pedir doação para editoras, livrarias, universidades, entre outras. A professora            
Rossane ficou responsável por iniciar a escrita do projeto acerca da brinquedoteca.            
Cristiane salientou a importância de sabermos o prazo para retorno do edital. Foram feitas              
discussões sobre a possibilidade de adquirir e-books. Foi discutido que o NDE é o              
responsável por decidir o quantitativo de cada exemplar dos livros. Vinícius salienta a             
possibilidade de pedir auxílio para a Margarida do Desenvolvimento Institucional PRODI           
sobre dúvidas referente ao curso de graduação. 3) Alterações regimento e regulamento.            
Foram aprovadas as mudanças no regimento do colegiado dos cursos superiores e no             
regulamento das atividades complementares. 4) Convênios entre escolas. Danielle         
mencionou que o IFRS já tem convênio com a SEDUC. 5) Diretório Acadêmico. Os alunos               
do grêmio estudantil e alunos dos dois cursos superiores estão articulando a construção do              
diretório acadêmico dos cursos superiores. 6) Armário para a Pedagogia. Danielle           
informou que já solicitou um armário para o setor da infraestrutura para armazenar             
documentos e outros itens vinculados com o curso de Pedagogia. 7) Disciplinas Professor             
Juliano K. Baseado no currículo do professor Juliano K. foi decidido pelo grupo que ele               
poderá atuar nas disciplinas Introdução à Pesquisa (2º semestre), Pesquisa em educação            
(4º semestre) e Educação em espaços não escolares (6º semestre). Nada mais havendo a              
tratar, a reunião foi encerrada às 12h30. A ata foi escrita por Rossane Trindade Wizer e                
redigida por Danielle Santos Azevedo.  Alvorada, 21 de agosto de 2019. 
 


