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Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante de 18 de junho de 
2020. 
No dia dezoito de junho de dois mil e vinte, às dezoito horas, de modo virtual, reuniram-se 
os membros docentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Pedagogia: Walcéa Alves 
(Coordenadora do Curso), Lisete Jaehn (Vice-coordenadora), Eda Henriques, Sandra 
Maciel, Nazareth Salutto e Érika Leme, além do técnico Regis Telis. 1) Pauta: Plano de 
Atividades Acadêmicas Emergenciais. Abrindo a reunião, a professora Walcéa Alves 
expôs aos presentes a necessidade de traçar algumas diretrizes referentes ao modo como 
serão encaminhadas as Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACE) no curso de Pedagogia, 
no período letivo especial a se iniciar no dia 29 de junho de 2020, em conformidade à 
Decisão CEPEX 110/2020 e à Resolução CEPEX 156/2020. A professora salientou que as 
discussões tinham um acumulado a partir das reuniões com os discentes e docentes 
realizadas no mesmo dia 18 de junho de 2020, mais cedo. A professora Walcéa Alves viu a 
necessidade de ponderar sobre dois pontos principais: elencar sugestões para o planejamento 
de PPP e organizar os prazos de entrega de Monografia. Também se discutiu sobre o melhor 
modo de encaminhar o planejamento das demais disciplinas. A professora Lisete Jaehn 
destacou que o NDE levaria as propostas para o Colegiado de Curso. Após profícua 
discussão dos membros do NDE, em que foi debatido sobre a excepcionalidade do momento, 
que incide de modo ainda mais desafiador sobre o ensino, foram feitos os seguintes 
encaminhamentos: prazo final de entrega da Monografia para o dia 21 de agosto de 2020. 
Sobre o estágio de PPP, achou-se por bem valorizar o trabalho reflexivo, teórico e prático 
do discente, sua vivência, assim como atividades anteriores e atuais de residência 
pedagógica, bolsas de desenvolvimento acadêmico, de PIBID, PIBIC (relacionadas à 
escola), de licenciaturas, de extensão, estágios não-obrigatórios, e tudo aquilo que puder ser 
considerado como relevante pelo professor da disciplina PPP. Os membros do NDE viram 
o momento como uma possibilidade rica para se trabalhar a memória de formação, de modo 
crítico, e, no que se aplique, ainda poderia ser realizada prática pedagógicas em escolas que 
atuem no momento de modo remoto. Sobre o encaminhamento das demais disciplinas, 
importantes os seguintes pontos: proposta interdisciplinar de execução das disciplinas, 
conforme as possibilidades do grupo de professores. A professora Walcéa Alves confirmou 
a intenção de realizar uma reunião com os professores do semestre no dia 23 de junho de 
2020, para conversar sobre os desdobramentos das ACE e saber a disponibilidade de 
assumirem as disciplinas em que haverá demanda discente, dando sempre prioridade ao 
docente que já está alocado na disciplina. Para as disciplinas em que houver apenas um 
aluno, pensou-se em exame de proficiência, estudo dirigido ou unir com outras disciplinas, 
caso os professores vissem essa possibilidade ou necessidade. Em relação às Atividades 
Culturais, optativas e eletivas, considerado a fragmentação das inscrições dos alunos, para 
que não haja turmas muito esvaziadas, refletiu-se sobre a possibilidade de duas Atividades 
Culturais e duas optativas, que poderiam ser validadas para cada aluno de acordo com sua 
necessidade de integralização, incluindo nesse grupo os alunos que devem eletivas. Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e foi lavrada a presente ata pelo funcionário 
Regis Telis.   
 
  
 


