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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, na Universidade Federal

de Alagoas - Campus Arapiraca, reuniram-se, no Núcleo Pedagógico sob a coordenação da Profa. Ana

Carolina Faria Coutinho Gléria, os professores(as): Luciano Accioly Lemos Moreira, Severina Mártyr Lessa

de Moura, Joana D'arc Ferreira da Silva, Adriana Cavalcanti dos Santos" Tereza Cristina C. de

Albuquerque, Maria Gorete R de Amorim e Talvanes Eugênio Maceno, para discutir e deliberar questões

pertinentes aos trabalhos do Núcleo Pedagógico. A reunião foi iniciada pela coordenadora Ana Carolina

com a leitura da pauta, logo após foram realizadas a leitura e a aprovação da ata anterior. A coordenadora

comunicou a presença em caráter extraordinário das Diretoras Acadêmicas Simone Nunes Ferreira (Campus

Arapiraca) e Edméia Nunes (Campus Sertão) que apresentaram questões ao corpo docente do Núcleo. 1) As

professoras Simone Ferreira e Edméia Nunes apresentaram uma proposta de Especialização em Educação -

Educação contextualizada para convivência com o semi-árido - que ocorreria no Campus Sertão, sob a
coordenação do Núcleo Pedagógico - Campus Arapiraca. Com a saída das Diretoras acadêmicas, o corpo

docente do Núcleo Pedagógico, resolveu deliberar a proposta. Após várias manifestações e considerações

acerca da coordenação dessa Especialização ficou deliberado, por votação unânime, que o Núcleo não

poderá assumir essa coordenação, no momento, pelos motivos relacionados a seguir: Carga horária em sala

de aula elevada do corpo docente; necessidade de fortalecimento e maturidade do Núcleo ainda em

formação; priorização à formação do curso de Pedagogia no Campus Arapiraca, 2) Foi posto em discussão a

possibilidade de elaboração de um projeto para implantação do curso de Pedagogia. Ficou deliberado a

formação de uma comissão composta pelos Professores: Severina Mártyr Lessa de Moura, Maria Gorete R.

de Amorim e Talvanes Eugênio Maceno, tendo como suplentes Joana D'arc Ferreira da Silva e Adriana

Cavalcanti dos Santos, para elaborar o Projeto de implantação do curso de Pedagogia - Noturno, adaptando o

do Campus Sertão para as necessidades e demandas do Campus Arapiraca. 3) A coordenadora do Núcleo

Pedagógico, Ana Carolina, apresentou uma projeção de demanda de Professores para o eixo de educação

para o ano de 2011, em que há uma previsão de formação de cursos de licenciatura para o noturno. Apontou

que a priori o número de docentes será de 11 (onze) e que para isso será necessário realizar concurso para

professor efetivo, caso a proposta de criação do curso seja aceita. 4) Recomendou-se que todos os

professores divulguem e participem ativamente do 1I1Seminário de Estágio, marcado para o dia 10 (dez) de

dezembro de 2009, que contará com a participação de alunos e Escolas Estaduais e Municipais de Arapiraca.
'.

Foi recomendado o envio de convites para todas as escolas para garantir a participação de todos. 5)
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Deliberação de normas e procedimentos internos do Núcleo Pedagógico para a participação do Doutorado

(Dinter) em Serviço Social- Rio de Janeiro, por parte do corpo docente. Fica deliberado que: independente

da classificação no processo de seleção, a primeira vaga será concedida por idade, o professor mai velho

ocupará a vaga; a segunda vaga será destinada conforme o critério da classificação no processo seletivo do

doutorado; a terceira vaga será concedida conforme o tempo que o docente (o mais antigo) possui na

Instituição - Campus Arapiraca, tendo eomo critério de desempate a classificação na seleção do doutorado;

As demais vagas serão preenchidas conforme o critério de seleção do doutorado. Ficou também deliberado

I que quanto aos outros doutorados, em outras Universidades, o Núcleo apoiará, dentro do possível, o docente,

adequando seus horários às demandas do curso de Pós-graduação. 6) Informes sobre o Congresso

Acadêmico, no qual o Núcleo participará ativamente com palestras, mesas-redondas e mini-cursos. 7) Foi

informado que haverá concurso, no mês de Janeiro, para Professor Substituto com o objetivo de suprir as

carências deixadas pelas licenças- maternidade das professoras Ana Carolina Gléria e Joana D' are Ferreira.

Ficou deliberado que a formação das bancas examinadoras ocorrerá na próxima reunião de dezembro do

Núcleo Pedagógico. Nada mais havendo tratar, a reunião encerrou-se às dezessete horas. Eu, Luciano

Accioly Lemos Moreira, Secretário em exercício, transcrevi e assino a ata, que vai assinada pela

coordenadora e pelos professores presentes na reunião:

-~IU' •••ió, 03 de dezembro de 2009
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