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Deliberação 01/2014 – Colegiado do Curso. 
Aprovada em 18 de julho de 2014. 
 

Altera art. 1º e 4º da Delibração nº 01/2011, que regulamenta a 
realização dos Sábados Temáticos no Curso de Pedagogia da 
FaE/CBH/UEMG. 

 
O COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, estabelece normas para a realização dos Sábados Temáticos: 
 
Artigo 1º - O Sábado Temático é uma atividade acadêmica com características de ensino, pesquisa 
e extensão.  
 
Parágrafo único - O Sábado Temático deverá abranger temas que aprofundem questões referentes 
ao campo da Educação. 
 
Artigo 2º - O Sábado Temático acontecerá no decorrer do semestre letivo, sob a orientação da 
Coordenação do Curso de Pedagogia, no turno da tarde, em datas previstas no calendário escolar. 
 
Artigo 3º - A realização do Sábado Temático fica condicionada à análise e aprovação do projeto 
pela Coordenação de Curso. 
 
§ 1º - O período para apresentação de projetos será divulgado pela Coordenação do Curso. 
 
§ 2º - Os projetos para Sábado Temático apresentados por alunos devem contar com o 
acompanhamento de, pelo menos, um professor do Curso de Pedagogia da FaE/CBH/UEMG, que 
deverá estar presente na data da apresentação. 
 
Artigo 4º - Os Professores das demais Unidades Acadêmicas da UEMG, obedecidas as normas 
estabelecidas nesta Deliberação. 
 
Artigo 5º - O Sábado Temático é oferecido na ordem assim priorizada: 
 

I. alunos da FaE/CBH/UEMG; 
II. alunos das demais Unidades Acadêmicas do Campus Belo Horizonte/UEMG; 

III. alunos de outras Instituições de Ensino Superior. 
 

      Parágrafo único – A participação no Sábado Temático fica condicionada à inscrição prévia, em 
período e local definidos e divulgados pela Coordenação de Curso. 
 
Artigo 6º - O Sábado Temático será considerado Prática Pedagógica de Formação (PPF), mediante 
a validação do Centro de Ensino. 
 
Artigo 7º - Serão expedidos certificados aos participantes e realizadores do Sábado Temático. 
 
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 
 
Belo Horizonte, 18 de julho de 2014. 
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