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Aos três de junho de dois mil e nove, o Núcleo Pedagógico da Universidade Federal de

Alagoas, Campus Arapiraca, estive reunido, para discutir assuntos relacionados a

padronização dos planos das disciplinas, bem como socialização e organização da carga

horária prática das mesmas. Na ocasião, estiveram presentes o(a)s professore(a)s: Aline

Nomeriano, Ana Carolina Gléria, Luciano Moreira, e Talvanes Maceno. A

Coordenadora do Núcleo Pedagógico, Ana Carolina Gléria, abriu a reunião lamentando

o número reduzido de professores, resolvendo assim, dividir os professores por

disciplinas, para então socializarmos os planos em uma próxima reunião, visto que a

presença de todos a essa discussão é fundamental. Foi definido que cada grupo se

reunirá para padronizar o plano da disciplina comum, e fazer um planejamento da carga

horária prática das mesmas, levando para a próxima reunião os instrumentos utilizados

(entrevistas, formulários, etc) e o plano definido pelo grupo. Ficou decidido também,

que toda primeira quarta feira (a tarde) de cada mês, teremos reunião do Núcleo. A

próxima reunião ficou rnarcada para o dia 01107/2009às 15h.

Assinam os presentes:

Aline Soares Nomeriano

Talvanes Maceno
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Aos três de junho de dois mil e nove, o Núcleo Pedagógico da Universidade Federal de

Alagoas, Campus Arapiraca, estive reunido, para discutir assuntos relacionados a

padronização dos planos das disciplinas, bem como socialização e organização da carga

horária prática das mesmas. Na ocasião, estiveram presentes o(a)s professore(a)s: Aline

Nomeriano, Ana Carolina Gléria, Luciano Moreira, e Talvanes Maceno. A

Coordenadora do Núcleo Pedagógico, Ana Carolina Gléria, abriu a reunião lamentando

o número reduzido de professores, resolvendo assim, dividir os professores por

disciplinas, para então socializarmos os planos em uma próxima reunião, visto que a

presença de todos a essa discussão é fundamental. Foi definido que cada grupo se

reunirá para padronizar o plano da disciplina comum, e fazer um planejamento da carga

horária .prática das mesmas, levando para a próxima reunião os instrumentos utilizados

(entrevistas, formulários, etc) e o plano definido pelo grupo. Ficou decidido também,

que toda primeira quarta feira (a tarde) de cada mês, teremos reunião do Núcleo. A

próxima reunião ficou marcada para o dia O1/0712009 às 15h.

Assinam os presentes:

Ana Carolina Faria Coutinho Gléria Aline Soares Nomeriano

Luciano Moreira Talvanes Maceno
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