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Aos oito de abril de dois mil e ,nove, o Núcleo Pedagógico da Universidade Federal de

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

atuação do referido Núcleo na instituição, cuja pauta do encontro foi enviada

anteriormente para o e-mail dos professores componentes do grupo. Na ocasião,

estiveram presentes o(a)s professore(a)s: Adriana Cavalcanti dos Santos, Aline

Nomeriano, Ana Carolina Gléria, Joana Silva, Luciano Moreira, Severina Moura e

Talvanes Maceno. A Coordenadora do Núcleo Pedagógico, Ana Carolina Gléria,

informou o grupo sobre a mudança na grade curricular das licenciaturas para o ano de

2010, decorrente de reunião na PROGRAD, no dia vinte e sete de abril de dois mil e

nove. A referida reunião ocorreu na presença da Pró-Reitora de Graduação, Diretora

Acadêmica do Campus Arapiraca, Coordenadora do Núcleo Pedagógico de Arapiraca e

representantes do Campus Sertão dos Cursos de licenciatura em Letras, História,

Geografia e Pedagogia. Segundo a Coordenadora do Núcleo Pedagógico, decidiram na

reunião que a disciplina "Fundamentos da Educação" sairia da grade das Licenciaturas

(Disciplina obrigatória nas Licenciaturas do Campus Arapiraca), com base na Resolução

n° 32/2005 CEPE, já que nenhuma licenciatura do Campus Maceió possui essa

disciplina e não está elencada nesta Resolução. Desta forma, a grade curricular ficou

organizada da seguinte forma: 2° Período: Política e Organização da Educação Básica

no Brasil 80h, Desenvolvimento e Aprendizagem 80h, Profissão Docente 60h, Projeto

Pedagógico, Organização e Gestão do Trabalho Escolar 80h, e Libras 60h. 4° Período:

Planejamento, Currículo e Avaliação da Aprendizagem, 80h. 5° Período: Pesquisa

Educacional 60h e Estágio 1, 100h. 6° Período: Estágio 2, 100h, r Período: Estágio 3,

100h e 8° Período: Estágio 4, 100h. Também foi decidido nesta Reunião que haverá

Seminário Integrador no 1° Período e Projetos Integradores do r ao 8° Período. A

partir dessas informações, o Núcleo Pedagógico se posicionou lamentando a retirada
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da disciplina "Fundamentos Educacionais", entendendo que é uma perda à formação

dos licenciados. Com relação ao professor da Disciplina - Talvanes Maceno, ele

ministrará a disciplina Planejamento Currículo e Avaliação, disciplina está que também

faz parte das possibilidades de sua atuação segundo o concurso que o professor foi

aprovado. O referido professor auxiliará também na demanda da disciplina Política e

Organização da Educação Básica no Brasil. O grupo lamentou ainda a realocação da

disciplina Projeto Pedagógico, Organização e Gestão do Trabalho Escolar para o 2°

.•..\ Período, por ser uma disciplina mais complexa. Dando continuidade a reunião, Ana

Carolina Gléria solicitou aos componentes da reunião um posicionamento frente a

••

participação do Núcleo, no Programa do Governo Federal de alfabetização de jovens e ,

adultos, Brasil Alfabetizado da Alfabetização Solidária. O grupo, após exposição da

filosofia do Programa, decidiu não participar, pois não se sente apto a atender a

demanda de formação e acompanhamento do mesmo, visto que o Campus não possui

curso de Pedagogia nem alunos e professores para dar suporte às formações

solicitadas, nem o acompanhamento dos municípios. Posteriormente, a Coordenadora

do Núcleo, procedeu a reunião com os informes da Reunião de Coordenadores

ocorrida pela manhã. A primeira consistiu na informação sobre as nomeações dos

aprovados no último concurso que acontecerá até a próxima semana, com início

imediato, caso seja possível. Como encaminhamento, foi acordado avisar aos docentes

da nomeação e solicitar o planejamento das disciplinas até o dia 22/04. Outra

informação socializada na reunião diz respeito ao concurso que está com edita! aberto.

Segundo informações da Diretoria Acadêmica, as provas acontecerão na semana de 25

a 29/05. Nesse sentido, foi solicitado que os professores realoquem suas aulas nessa

semana para outros locais fora da UFAL ou atividades práticas ou a distância, visto que

o concurso ocorrerá no próprio Campus e não pode haver circulação de alunos. A

formação das bancas deve ser encaminhada até o dia 17/04. Na ocasião, a professora

Joana foi indicada para ficar na homologação das inscrições dos candidatos ao cargo de

professor efetivo do curso de LIBRAS. Na reunião foi informado ainda que o concurso
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para 2010/1 deve ter seu edital publicado até o dia 02/05 com provas previstas para

setembro; o grupo não tem indicação de participação na Comissão Própria de
c 3

Avaliação; cada professor deve fazer seu cadastro no INEP; as comissões para o

estágio probatório foram montadas e a avaliação já está em processo para as

professoras Aline e Severina. Durante a reunião, o Núcleo apontou algumas

dificuldades no trabalho com a parte específica dos cursos nos Estágios. O grupo se

posicionou no sentido de que Estágio deve ser compartilhado com os professores das

disciplinas específicas e pedagógicas. Ficou definido que esse posicionamento será

discutido na reunião com os coordenadores das licenciaturas dia 22 de abril às 7:30,

entre outros pontos. Outro aspecto socializado durante a reunião, foi que na reunião

do colegiado do Curso de Ciências Biológicas, foi discutido que os TCC serão voltados

para o ensino e orientados pelos professores do Núcleo Pedagógico que entende que

essas orientações devem ser compartilhadas com os professores das disciplinas

específicas. O grupo discutiu também a possibilidade de criação de um Curso de

Pedagogia, de acordo com orientações da Diretoria Acadêmica. Joana e Severina

ficaram responsáveis por elaborar um projeto para analisar essa demanda. Durante o

encontro ficou definido que a próxima reunião ocorrerá no dia 29 de abril às 13:30

cujo foco da discussão será a padronização dos planos das disciplinas, e a parte prática

das mesmas. Na reunião, o grupo reconheceu ainda, a importância de todos os

professores participarem dos colegiados dos cursos. Conforme informação, as

professoras Ana Carolina e Severina estão como titular e suplente do Curso de

Ciências Biológicas, e suplente e titular, respectivamente, no curso de Química. E o(a)s

professore(a)s Aline e Talvanes estão como titular e suplente, respectivamente, do

curso de Educação Física. Dando continuidade à pauta da reunião, as professoras

Adriana Cavalcanti e Severina Moura, socializaram o projeto de curso no Campus, que

consiste em discutir com os alunos as especificidades da pesquisa em Educação. As

professoras informaram que o curso será submetido a PROEXT para validação e

emissão de certificados. As mesmas abriram espaço para manifestação do núcleo com
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relação a sua participação. Por fim, os participantes da reunião discutiram as

atribuições do Núcleo, bem como a cobrança de alguns coordenadores a alguns

professores no que se refere 'a entrega de documentos e freqüência, além de tirarem
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os professores das aulas para que participem de palestras, eventos, projetos, etc.

prejudicando o andamento e o planejamento das disciplinas. O núcleo decidiu que

seria importante solicitar aos coordenadores na reunião do dia 22/04 planejamento

prévio. Ficou decidido, por fim, que os planos das disciplinas pedagógicas serão

entregues no inicio de cada período para o CRCAe ao Núcleo.

Assinam os presentes:

Ana~oGléria

~s:!Vlm~~
Aline Soares Nomeriano

Severina M

Adriana Cavalcanti

Talvanes Maceno
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