
 
 

ATO Nº 03/2021 
 

Designa o Colegiado do Curso de Pedagogia EAD- FaE/ UEMG para 

condução e realização do processo eleitoral de membros docentes para 

composição do seu  Colegiado, da Unidade Acadêmica de Belo 

Horizonte. 

 

 

O/A Diretor/a da Unidade Acadêmica de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições, em 

observância às normas estatutárias e regimentais da UEMG e considerando o disposto na 

Resolução COEPE/UEMG Nº 273, de 21 de Julho de 2020, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ficam regulamentados a composição e o funcionamento dos Colegiados dos Cursos 

de Graduação, previstos nos artigos 56 a 60 do Estatuto da Universidade do Estado de Minas 

Gerais e nos artigos 144 a 156 do Regimento Geral da Universidade. 

Parágrafo único. Os Colegiados dos Cursos de Graduação, além de suas competências 

próprias estabelecidas pelo art. 59 do Estatuto da Universidade, deverão: 

I – articular-se com o Núcleo Docente Estruturante para elaborar o Projeto Pedagógico do 

Curso e encaminhá-lo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvida a Pró-Reitoria 

de Graduação; 

II – apreciar as alterações propostas pelo Núcleo Docente Estruturante para o 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso; 

III – avaliar periodicamente a qualidade e a eficácia do curso e o aproveitamento dos 

estudantes, ouvido o Núcleo Docente Estruturante. 

Art. 2º Os Colegiados dos Cursos de Graduação serão constituídos por: 

I – um representante de cada um dos Departamentos Acadêmicos que ofereçam disciplinas 

no curso, eleitos pelas respectivas Câmaras Departamentais, por um mandato de 2 (dois) 

anos, permitida uma recondução; 

II – representantes dos professores que participam do curso, eleitos pelos demais docentes, 

por um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução; 

III – representantes dos estudantes regularmente matriculados no curso, escolhidos na forma 

do Estatuto e do Regimento Geral; 

§ 1º Juntamente com os representantes previstos nos incisos I a III serão eleitos suplentes, 

com mandato vinculado, para substituí-los em suas faltas ou impedimentos. 

§ 2º Cada Colegiado de Curso de Graduação terá um Coordenador e um Subcoordenador, 

eleitos para mandato de dois anos, permitido o exercício de até dois mandatos consecutivos. 

Comunicamos as indicações: 

- Profa. Jacqueline da Silva Gonçalves – representante do Departamento de Administração 

Educacional – DAE; 

- Profa. Danielle Lameirinhas Carvalhar - representante do Departamento de 

Administração Educacional – DAE; 



- Profa. Cristiane Silva França - representante do Departamento de Administração 

Educacional – DAE; 

- Profa. Maria Cristina da Silva - representante do Departamento de Fundamentos Sócio-

Histórico e Filosófico da Educação; 

- Profa. Clara Tatiana Amaral – representante do DPEMP; 

- Profa. Juliana Cordeiro Soares Branco – representante do Departamento de Métodos e 

Técnicas de Ensino. 

- Grazielle Braz Coelho de Assis – representante discente titular; 

- Kátia Catarine Mendes do Carmo – representante discente - suplente 

 

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Belo Horizonte, 21 de Julho de 2021 
 

 

   Diretor (a) da Unidade Acadêmica de Belo Horizonte 
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