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Aos quatorze dias do mês de julho, às 14h30, o Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática do1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Bento Gonçalves reuniu-se remotamente para2

discutir o seguinte item de pauta: implantação do calendário acadêmico com ensino remoto antes da primeira3

quinzena de novembro a fim de viabilizar a implementação dos projetos institucionais dos programas Pibid4

e Residência Pedagógica, conforme solicitação das coordenadoras institucionais destes programas. Estiveram5

presentes nesta reunião os docentes Delair Bavaresco, Fernanda Zorzi, Sandra Denise Stroschein e Vagner6

Weide Rodrigues, e os discentes Marilia Scarton e Vińıcius Batistelo da Luz. A técnica-administrativa Raquel7

Fronza Scotton justificou sua ausência, função de outra reunião agendada anteriormente. O colegiado discutiu8

o conteúdo do documento recebido da Coordenação Institucional dos Programas Pibid e Residência Pedagógica9

encaminhado aos Coordenadores de Curso Superiores de Licenciatura em Ciências Biológicas (Campi Sertão e10

Vacaria), Ciências da Natureza (Campus Porto Alegre), F́ısica (Campus Bento Gonçalves), Letras (Campi Feliz,11

Restinga e Osório), Matemática (Campi Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Ibirubá e Osório) e Pedagogia12

(Campi Alvorada, Bento Gonçalves, Farroupilha e Vacaria) acerca da Implementação dos projetos institucionais13

dos Programas Pibid e Residência Pedagógica. O colegiado compreende a importância dos programas para a14

formação integral dos licenciandos e é favorável à implantação do calendário com ensino remoto antes da15

primeira quinzena do mês de novembro. Durante a discussão foi observada pelo professor Delair a preocupação16

em relação à exigência imposta pelos documentos dos programas do PIBID e da Residência Pedagógica acerca17

da necessidade do calendário letivo estar ativo, isto é, ocorrendo de forma presencial ou remota para sua18

implementação. Desse modo, os participantes salientaram a importância da retomada do calendário acadêmico19

para efetivação das bolsas e continuidade da oferta dos programas na Instituição. Nada mais a declarar, eu,20

Vagner Weide Rodrigues, lavro a presente ata e assino com os demais presentes.21
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