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

 
Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, na sala 206-B do IFRS Campus Alvorada, das                 
12h às 13h, ocorreu a última 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 e Janaína de Nardin. Justificou presença o servidor Vinícius Lousada. ORDEM             
DO DIA: 1) Recuperação das aulas a partir do ano que vem. Diante do fato de eventuais                 
faltas de professores (como nessa semana, devido ao fato do professor Vinicius Lousada             
estar de atestado por sete dias), debatemos sobre como deve ocorrer a substituição do              
professor. Na situação específica, a coordenadora Danielle ficou de entrar em contato com             
o professor, a fim de verificar se existe algum material para aplicação na aula em que estará                 
ausente. Nesse caso, um professor servirá de apoio para aplicação da atividade. Além             
disso, discutiu-se sobre a elaboração de um Plano de Aula de Emergência. No início de               
cada semestre, cada professor em atividade deverá deixar um plano de emergência com a              
coordenadora. Caso o professor se ausente, o plano será aplicado e deverá ser substituído              
por um novo pelo professor responsável pela disciplina. Os planos de aula emergenciais             
serão guardados em uma pasta específica pela coordenadora do curso. 2) Relatórios dos             
livros. Falamos sobre como será decidido a quantidade de exemplares por título.            
Decidiu-se esperar o retorno sobre o projeto enviado e a professora Cristiane verificará se              
há possibilidade de diferentes números de livros por título ou se as referências             
básicas/complementares deverão ter a mesma quantia. 3) Ideia do aluno Bruno: melhorar            
as disciplinas optativas. Através da sugestão de um aluno, falamos sobre disponibilizar            
mais disciplinas optativas sobre Libras. Decidiu-se falar sobre esse assunto no Colegiado            
com a professora Gisele Laguna e como sugestão, deixamos a ideia de criar um curso de                
extensão sobre o assunto. 4) Aquisição de livros. Discutimos sobre a preferência em             
quantidade ou diversidade de títulos para aquisição com os fundos já obtidos pelo IFRS.              
Além disso, esperaremos os exemplares que serão obtidos pelo IFRS para decidir quais             
comprar com o fundo arrecadado pela ação de amigos realizada no curso. 5) Projeto dos               
livros. A coordenadora Danielle informou que já enviou para o MPT o Projeto elaborado              
pelo curso. Após não obter confirmação do recebimento, ela enviou novamente um e-mail             
solicitando a confirmação. 6) Exames. Relembramos que o prazo para o preenchimento dos             
alunos em exame é 04/12/2019. 7) Projetos. A professora Diane comentou que o MEC              
avalia positivamente as atividades extracurriculares e projetos desenvolvidos pelo IFRS.          
Assim, a coordenadora Danielle criou um arquivo (na pasta do Drive) para que possamos              
salvar as atividades elaboradas dentro do IFRS. Solicitamos a todos que contribuam com             
informações sobre as atividades, a fim de termos arquivado essas atividades para            
contribuição na avaliação do Curso. 8) Formação EAD. A coordenadora do curso criou um              
plano de planejamento para a execução dos cursos de formação EaD dos professores.             
Decidiu-se repassar para o Ensino e o NEaD essa tabela com as sugestões de              
planejamento. 9) Brinquedoteca. É preciso finalizar o preenchimento da quantidade de           
itens do projeto da Brinquedoteca. A coordenadora Danielle, junto à professora Rossane,            



irão finalizar os ajustes para que possamos realizar as pesquisas de preços. Nada mais              
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30. A ata foi escrita e redigida por Jonas                 
Francisco de Medeiros.  Alvorada, 26 de novembro de 2019. 


