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

 
Aos 23 dias do mês de outubro de 2019, na sala 206-B do IFRS Campus Alvorada, das                 
12h00 às 13h00, ocorreu a segunda reunião deste semestre do Núcleo Docente            
Estruturante (NDE). 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) Projeto dos Livros Ministério Público do Trabalho - MPT. Alguns              
membros do Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado do Curso não conseguiram            
terminar os orçamentos dos livros para o envio do projeto, então a Coordenadora Danielle              
conversou e foi dado mais um prazo de 15 dias para a finalização. Nesse prazo, os demais                 
membros irão, também, contribuir na escrita do texto do mesmo projeto, a fim de tentar               
acrescentar mais referenciais teóricos. A Danielle ligará para o Ministério Público do            
Trabalho (MPT) para verificar se podemos deixar no projeto os livros que não possuem, no               
mínimo, três orçamentos. 2) Projeto da brinquedoteca Ministério Público do Trabalho -            
MPT. Rossane mencionou que já escreveu o projeto, faltando agora a contribuição dos             
colegas nos orçamentos necessários. 3) Formulário quantidade de exemplares por          
título. Ficou combinado que vamos fazer o formulário assim que tivermos um retorno do              
Ministério Público do Trabalho sobre o Projeto dos livros. O formulário diz quantos livros o               
NDE pensa ser importante que tenha disponível de cada exemplar. 4) Relatório EAD             
semestral: A fim de comprovar as atividades desenvolvidas pelos professores e pelos            
alunos no ambiente MOODLE, ficou combinado que cada docente deverá mandar para o             
e-mail da coordenação do curso um relatório emitido no próprio MOODLE ao final de cada               
semestre. Cristiane comprometeu-se a enviar um e-mail aos professores com o passo a             
passo para acessar esse relatório no MOODLE. 5) Cursos e Horas EAD dos professores.              
Danielle fará uma planilha informando quais disciplinas exigem que o professor tenha as             
150 horas de formação, a fim de montarmos um plano de capacitação para cada professor.               
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h00. A ata foi escrita por Cristiane                 
Esteves.  Alvorada, 23 de novembro de 2019. 
 


