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REUNIÃO PRESIDIDA 

PELO PROFESSOR 
Alan Daniel Freire de Lacerda (Coordenador do Curso) 

MOTIVO DA REUNIÃO 2ª Reunião do Colegiado de Curso 

SECRETÁRIA  

PROFESSORES 
PRESENTES 

Alan Daniel Freire de Lacerda; 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva; 
Fernando Bastos Costa 
Maria do Livramento Miranda Clementino  
Joana Tereza Vaz de Moura; 
Lindijane de Souza Bento Almeida; 
Robério Paulino Rodrigues; 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal 
Wagner de Souza Leite Molina 

DISCENTES Vitor Joanni 

AUSÊNCIAS  
Márcio Moraes Valença; 
Sandra Cristina Gomes. 

 

1. INFORMES GERAIS  

1.1. Iniciada a sessão às 09:50 e o professor Alan Lacerda informou que no período de matrícu la vieram 113 pessoas e 5 
pessoas na rematrícula, todo o processo transcorreu normalmente, sem maiores alterações;  

1.2. Sobre o Seminário de Integração, não conseguimos nenhum auditório e será em uma das salas de aula; será às 
18:00 horas no dia 25/08/11. 

1.3. Sobre a seleção para professor substituto a profa. Livramento informa que até o momento há dois candidatos 
inscritos e pede aos presentes que caso queiram podem ir assistir as aulas didáticas. 

1.4. A profa. Livramento lembra aos presentes que se deve preencher o PID 

2. RESOLUÇÃO SOBRE TCC  

2.1. O professor Alan fez uma breve leitura da minuta e os fatos ocorridos no momento de sua elaboração. Será 
chamando de TRABALHO ESPECIAL e classificado como atividade integradora de formação. 

2.2. Prof. Fernando questiona que tipo de amarração se deve ter para que futuramente isso seja considerado como 
trabalho de conclusão de curso. 
 

2.3. A professora Livramento acha que a proposta está interessante, mas é necessário que se tenha clareza do que é 
atividade integradora de formação. Ela também acha que o aluno não poderá fugir  do que foi ensinado nas disciplinas de 
Ateliê, como diagnóstico, intervenção, etc. 
 

2.4. Define-se o máximo de (03) três pessoas por grupo para o trabalho,  
 

2.5. Terezinha sugere que haja uma reunião com os alunos para que se passe tudo o que for definido na resolução do 
TCC, decide-se que a coordenação ficará responsável por isso. 
 

2.6. Aprovada por unanimidade, condicionado às correções e destaques mencionados. 

2.7. Decidiu-se que Alan irá às salas de aula para levar ao alunado o que ficou decidido nesta reunião.  

 

OBSERVAÇÕES  Sem Observações. 

 


