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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID PEDAGOGIA  -  CAMPUS JAGUARÃO 

AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
COORDENADORA: PROFª. DRª. RACHEL FREITAS PEREIRA 

 

 

ENCONTRO INICIAL DO PIBID PEDAGOGIA 

 

 No dia 13/08/2018 demos início às atividades do PIBID/PEDAGOGIA. Ocorreu nossa 

primeira reunião. No dia 17/08/2018 a segunda reunião do núcleo. Abaixo, apresento as atas 

dos encontros, registros fotográficos e as listas de presença. 

 

- ATAS: 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

Ata 01/2018 de 13/08/2018 

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se às 17 horas, os 
discentes de iniciação à docência do PIBID Pedagogia, as Supervisoras Dynara Martinez 
Silveira, Ana Eliza Machado Lopes, Silvana Souza Peres de Oliveira, e a Coordenadora de 
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área do PIBID do curso de Pedagogia, profª. Rachel Freitas Pereira. Foram tratados os 
seguintes assuntos: 1. Apresentação do grupo. 2. Lista de contatos. 3. Tarefa para a próxima 
reunião: Apresentar um caderno com a capa personalizada, e a escrita de um memorial acerca 
da infância. 3. Agenda para as próximas reuniões: dia 16/08/2018 às 18 horas com as 
Supervisoras; e, dia 17/08/2018 às 17 horas com a equipe. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Rachel Freitas Pereira lavrei a presente ata que segue assinada por mim, com lista de 
presença em anexo.  

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

Ata 02/2018 de 17/08/2018 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se às 15 horas na 
sala 305 da UNIPAMPA Campus Jaguarão, os discentes de iniciação à docência do PIBID 
Pedagogia, as Supervisoras Dynara Martinez Silveira, Ana Eliza Machado Lopes, Silvana 
Souza Peres de Oliveira, e a Coordenadora de área do PIBID do curso de Pedagogia, Rachel 
Freitas Pereira. Foram tratados os seguintes assuntos: 1. A cada encontro um aluno(a) ficará 
responsável por escrever a ata. A definição será realizada por ordem alfabética. 2. Foi 
explicado que no próximo encontro será apresentada a proposta de trabalho. 3. Todos foram 
informados que a ida na escola iniciará a partir do dia 17/09, segunda quinzena do mês de 
setembro. Até esta data estudos e atividades de escrita serão realizados para cumprimento 
da carga horária. 4. Foi explicado que o grupo do whatsapp servirá como forma de 
comunicação, e o grupo secreto do facebook servirá para comunicados, encaminhamentos e 
postagens de materiais. A Plataforma MOODLE será utilizada depois que a Coordenadora de 
área tomar conhecimento da sua utilização. Também todos foram informados que haverá um 
portal institucional para publicação de todas as atividades realizadas pelo PIBID, o qual a CA 
também irá aprender a manusear. 5. Foi mencionado que todos os alunos deverão apresentar 
trabalhos em eventos científicos, sobretudo, o SIEPE da Unipampa, entre outros da nossa 
região. A produção é obrigatória para bolsistas. Tendo em vista que o trabalho do PIBID iniciou 
em Agosto de 2018, não haverá tempo hábil para envio de trabalhos. Inclusive, o PIBID irá 
contribuir na Semana acadêmica da Pedagogia, como Comissão organizadora, e o 
atendimento das crianças na Brinquedoteca. 6. Foi explicada a dinâmica de organização do 
PIBID: 32 horas mensais, e 12 horas semanais a serem cumpridas, entre: reuniões de estudo 
quinzenais com a CA com duração e quatro horas; Leituras e atividades de escrita, as quais 
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serão acompanhadas pelas supervisoras através de e-mail do PIBID; atividades em dois 
turnos por semana na escola; reuniões semanais com a supervisora na escola, entre outras 
atividades que surgirem.  7. O quadro dos bolsistas por escolas será definido no encontro 
posterior. 8. Todos foram informados que deverão realizar cadastro no SCBA, e que para isso 
receberão as orientações necessárias. Alguns informes da Webconferência com a CAPES. 9. 
Alguns discentes desistiram do Programa: Natália Oliveira (ex-pibidiana que já recebeu 18 
meses de bolsa), Rita, e Janaina. 10. No início da reunião a CA informou a todos que não é 
possível haver faltas nas reuniões e na escola, o que ocasionará o desligamento do Programa. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Rachel Freitas Pereira lavrei a presente ata que segue 
assinada por mim, com lista de presença em anexo.  

 

- LISTAS DE PRESENÇA: 
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- FOTOS 
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ENCONTRO DE CADA SUPERVISORA COM O SEU GRUPO: 
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REUNIÃO ENTRE A COORDENADORA E SUPERVISORAS: 

 


