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ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2009 (dois mil e nove), às 14: 15 hr.
(quatorze horas e quinze minutos),

na sala dos professores nQ 02, no Campus Arapiraca,

iniciou-se a reunião do Núcleo de Coordenação das Disciplinas Pedagógica, sendo a mesma
conduzida pela coordenadora, a Profê Ana Carolina, contando também com a presença das
Professoras Severina Mártyr Lessa, Joana D'arc Ferreira e Tereza Cristina, e dos Professores
Luciano Moreira e Nágib. Foram justificadas as ausências da Profª Aline (Licença Maternidade),
Profª

Gorete

(composição

na banca do concurso

do Campus Sertão),

(compromissos na UFAL Campus Sertão) e Profª Adriana (ministrando
reunião as Profã
Coordenadora

Adriana e Gorete fizeram-se

Profv Talvanes

aula). No decorrer da

presentes nas discussões. Inicialmente,

a

do Núcleo de Coordenação das Disciplinas Pedagógicas, Profª Ana Carolina

procedeu à apresentação ao grupo do ProfQ Nágib, concursado e aprovado no processo
seletivo ocorrido no mês de agosto, para a disciplina de LIBRAS.Na oportunidade,
professora

a referida

apresentou os horários e turmas assumidas pelo professor (Palmeira dos índios e

Arapiraca) e informou da sua participação no Projeto de Extensão em desenvolvimento

no

Pólo Palmeira dos índios, onde o mesmo esclareceu que o projeto se refere ao levantamento
das necessidades de capacitação na área de LIBRASpara os professores da rede municipal da
referida cidade. Os presentes também foram informados da solicitação da direção acadêmica
para que no mês de Janeiro/2010, o ProfQ Nágib oferte um curso de férias para compor sua
carga horária, período no qual os professores recém-concursados não terão adquirido ainda o
direito a férias. Em seguida passou-se à discussão sobre a Nomenclatura do Núcleo. Segundo
informações da Profª Ana Carolina, em consulta a direção acadêmica para regularização do
núcleo, foi informada
atribuições

por

de que a forma como o grupo está nomeado não corresponde

ele assumidas.

Neste sentido,

foi

solicitado

para o grupo

as

pensar a

nomenclatura: de início, foi pensado Eixo educação, ressaltando que não sabe se com o novo
regimento
diversas

(e se ele vai ser aprovado) vai continuar a se pensar em eixos. O grupo, após
discussões,

definiu

modificar

a

nomenclatura

de

Núcleo

Pedagógico

para

Coordenação do Eixo da Educação; o grupo salientou ainda a necessidade da Coordenação
receber gratificação,

mas a coordenadora

colocou, de antemão que,

segundo a Direção

acadêmica, não há esta possibilidade. A temática discutida em seguida foi a representação do
Núcleo nos colegiados. Conforme relatos dos professores, em alguns cursos como Biologia e
Educação Física os professores são bem recebidos na composição dos seus colegiados, no
entanto, em outros cursos não existe nem convocatória
participação.

para as reuniões e nem convites à

Devido a necessidade de fortalecer o vínculo dos professores com os cursos e a
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participação

efetiva dos professores nas discussões da formação

pedagógica dos alunos,

definiu-se que todos os professores deverão participar de algum colegiado de curso, seja como
titular

ou suplente. A coordenadora

Ana Carolina informou

na ocasião, que deverão ser

realizadas as eleições para os colegiados, onde se deve definir a participação
professores do eixo profissionalizante e intermediário.

de alunos,

Em seguida, informou que a reunião do

dia 23/09, convocada pela direção acadêmica, irá discutir o regulamento para a eleição dos
colegiados. Neste sentido, a Profª Tereza solicitou aos colegas presentes indicar logo nesta
reunião uma possível composição dos professores, tanto titular
colegiados.

Em concordância

dos presentes,

assim ficou

quanto suplente, para os

sugerida

a participação

dos

professores das disciplinas pedagógicas nos colegiados: Carol e Sissi (Biologia), Gorete e
Luciano (Química), Aline e Nágib (Educação Física), Adriana e Talvanes (Física) e Luciano e
Joana (Matemática). Ainda quanto aos colegiados, a professora Ana Carolina lembrou a todos
os presentes que, caso alguém precise se afastar por um determinado

período para eventos,

congressos, seminários, entre outros, deve comunicar a todos os colegiados nos quais lecione
no semestre, e não aquele no qual participa apenas. Em relação à questão do Estágio, a
Coordenadora do Núcleo, Profª Ana Carolina passou a informação ao grupo de que a carga
horária desta disciplina, segundo nova normatização da PROGRAD,não mais será contabillzada
totalmente

para o professor, apenas a carga horária presencia I, o que a descaracteriza, visto

que o professor não será mais responsável pelo acompanhamento dos alunos. Neste sentido,
o professor deve assumir novas turmas para complementar carga horária. Foi informado ainda
que a oferta para o próximo semestre, nessa disciplina, será feita com a redução das turmas
para 15 alunos. Após discussões discordantes em relação à proposta da PROGRAD,propôs-se
fazer um documento com o posicionamento da equipe para referenciar todas as questões do
estágio,

aguardando

Complementarmente,
uma outra

proposta

que

a nova

regulamentação

seja oficializada

pela

universidade.

a Profê Ana Carolina informou haver a necessidade de encaminharmos
para a Coordenação

Acadêmica:

que a UFAL Arapiraca

concurse

professores para a disciplina de estágio em cada curso, dentro das vagas do REUNI. Dando
encaminhamento

à reunião, a Profê Gorete repassou a realização da Conferência Livre do

Ensino Superior (Campus UFAL Maceió) e o desenvolvimento

dos trabalhos, onde a mesma

esteve presente coordenando as discussões do Eixo do Papel do Estado, bem como a Profª
Severina, responsável pela coordenação do Eixo da Formação. Relatou, neste sentido, a
ausência dos profissionais para referendar

as discussões, bem como fazer as proposições

pertinentes aos eixos propostos para as discussões. Informou que, mesmo com a ausência
significativa de profissionais, desenvolveram-se várias proposições a serem encaminhadas para
discussão na Conferência Municipal de Maceió e na Conferência Estadual; ressaltou ainda que
os documentos das conferências embasarão a construção do Plano Nacional de Educação. Em
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tempo, repassou também que foi convidada a participar do colegiado do curso de Química, e
propôs a realização de um seminário para a discussão do Plano Nacional d~ Educação no
Campus Arapiraca. O Profº Luciano informou

que existe uma proposta em construção por

parte dele, como também do Profº Davi (Tronco Inicial) e do Profº Talvanes, no sentido de
promover

um

simpósio de educação para discutir

o Plano Nacional de Educação que,

inicialmente foi previsto para ocorrer em novembro do corrente ano, no entanto em virtude
da realização do Congresso Acadêmico no referido

mês, não será possível realizar este

seminário, que será planejado possivelmente para o próximo ano. No ponto de pauta seguinte
levantou-se a necessidade do Núcleo de Coordenação das Disciplinas Pedagógicas iniciar o
processo de articulação de uma série de atividades como palestras, seminários, cursos, entre
outros eventos junto às escolas campo de estágio, no sentido de esclarecer, informar, e trazer
para o âmbito da universidade as discussões que se desenvolvem no espaço da escola de
educação básica. Quanto à necessidade de discutir a padronização dos planos e atividades
práticas, bem como a bibliografia de disciplinas como Estágio I, li, 111e IV, Projeto Político,
Organização e Gestão do Trabalho Escolar e Planejamento, Currículo e Avaliação, propôs-se
uma nova data para discussão específica, visto necessitarmos de um tempo maior, tendo sido
firmado o dia 09 de setembro para esta discussão, nos horários abaixo para cada disciplina:
Estágio (10:00 h), PCA e PPPOGT (11:00 h). Em seguida, passou-se aos informes gerais do
CAMPUS Arapiraca: Congresso Acadêmico - será realizado no período de 23 a 28 de novembro
- o grupo deverá pensar em propor

mesas, palestras, pôsters, trabalhos,

PROAPEXe PIBIC Ação - os alunos deverão

etc.; Bolsistas

participar dos eventos organizados pela Profª

Janaína, perfazendo 03 eventos, que ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro;
tais atividades estão voltadas à pesquisa; Monitoria

- a direção acadêmica informa

que

quando abrir o edital para a Monitoria, os professores só deverão solicitar monitores para as
suas disciplinas se houver necessidade, visto que muitos alunos estão ficando soltos, sem
orientação; Orientação TCC - a coordenação do núcleo alertou os professores para o fato de
que a maior parte dos alunos irão procurar os professores da área pedagógica para a coorientação, e que esta não conta no currículo para a avaliação do estágio probatório;

Carga

Horária e turmas 2010.1- a Coordenação do Núcleo Pedagógico alertou para o fato de já ter
encaminhado
distribuição

para os professores e para a direção acadêmica a primeira
de turmas

com

os respectivos

professores e a necessidade de contratação

professores,

informando

de professor substituto;

perspectiva de

a carência

para

CPA - Comissão de

Avaliação virá ao Campus Arapiraca no início do mês de setembro com o intuito de estimular o
referido campus para a criação da sua própria comissão de avaliação; Planos de disciplinas Informado aos professores que os planos de disciplina não podem ficar arquivados no Núcleo
Pedagógico, como havia sido proposto anteriormente

pelos professores das disciplinas
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pedagógicas; ,os referidos
mail e aos coordenadores

planos devem ser entregues no CRCA, bem como enviá-I os por epedagógicos.

A reunião

próxima reunião do Núcleo definida preliminarmente

encerrou-se

às 16:40 m, tendo

para o dia 30 de setembro

sido a

do corrente

ano. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por todos os presentes
acima nominados e referendados.
Arapiraca, 02 de setembro de 2009.
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