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A- Pauta 
1. Socialização dos materiais elaborados pelas comissões:  

• Melhoria desempenho no ENADE - Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes; 

•  Plano de trabalho para Linhas de Orientações de TCCs;  
• Laboratório de Práticas Pedagógicas e Brinquedoteca. 

B- Decisões 
1. Após a leitura e discussão do material elaborado pela comissão formada 

pelo professor Antônio e professora Maria Aparecida, que propõe melhoria 
de desempenho no ENADE. Ficou definido que o documento requer 
ajustes.  

2. A comissão formada pelo professor Ricardo e pela professora Giani, trouxe 
um material que foi baseado nas respostas e levantamento da formação 
dos professores do Curso de Pedagogia, relacionado ao plano de trabalho 
para linhas de orientações de TCCs. A comissão reestruturou o material 
partindo da ementa e eixos temáticos, no entanto outros fatores surgiram 
durante a discussão, originando uma nova reunião. 

3. O laboratório de Práticas Pedagógicas e Brinquedoteca exigiram da 
comissão formada pelas professoras Elizabete e Gislene, uma elaboração 
mais aprofundada diante da inovação desse segmento no Curso de 
Pedagogia. De acordo com o projeto enviado para a Direção da UNAHCE e 
Pró-Reitoria de ensino, havia a solicitação de um professor para coordenar 
o projeto, além de duas estagiárias. A comissão apresentou as proposições 
e o grupo entendeu que deveria aguardar o retorno do memorando 
encaminhado à Direção da UNAHCE. 
 

C-  Encaminhamentos 
1. Agendar reunião para o dia 12/07/11, às 14 horas para a leitura e 

aprovação dos documentos do ENADE, Linhas de Orientações. 
2. Encaminhar o projeto do Laboratório de Práticas Pedagógicas e 

Brinquedoteca para a Direção da UNAHCE. 
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