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

 
Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2020, na sala 206-B do IFRS Campus Alvorada, das                 
13h00 às 14h00, ocorreu a primeira reunião deste ano do Núcleo Docente Estruturante             
(NDE) 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 Lousada. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos sobre              
a avaliação do MEC. Foi mostrado, pela coordenadora Danielle, aos membros do NDE,             
documentos utilizados pelo Campus Feliz na avaliação do MEC. Um desses documentos            
era sobre planos de contingenciamento. Como os membros não tinham conhecimento           
disso, foi encaminhado via e-mail uma cópia desse documento ao servidor Alaor lotado no              
Campus Alvorada no setor DAP, a fim de nos explicar melhor o que é esse documento e se                  
precisamos dele. 2) Livros e itens brinquedoteca. Foi combinado que todos os membros             
do NDE irão entrar em contato com editoras para pedir doação dos livros que constam no                
PPC da Licenciatura em Pedagogia que não temos ainda. E também, entraremos em             
contato com lojas, escolas, e outros locais que possam nos doar materiais para a              
brinquedoteca. 3) Disciplina optativa. Semestre que vem precisamos ofertar a primeira           
disciplina optativa do curso. Foi decidido que a coordenadora vai ter uma conversa com os               
alunos para juntos decidirem qual será a disciplina optativa do próximo semestre, dentre as              
três opções que temos no PPC da Licenciatura em Pedagogia. 4) Contribuição de outros              
professores. Vamos verificar a possibilidade de fazermos parcerias com outros campi para            
que professores lecionem no nosso curso, uma vez que isso vai agregar cada vez mais               
conhecimento e renome ao nosso curso. 5) Ármario para a Pedagogia. Vamos entrar em              
contato com o diretor geral Fábio Marçal a fim de nos conseguir um armário para               
guardarmos documentos da Pedagogia e itens da brinquedoteca que podem ser doados            
antes de termos o local da brinquedoteca. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi               
encerrada às 14h00. A ata foi escrita por Cristiane Esteves e redigida por Danielle Santos               
Azevedo.  Alvorada, 12 de fevereiro de 2020. 
 


