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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

No dia 01 de dezembro de 2011, às 14h, teve início na sala l/bloco A da UFAL/Campus
Arapiraca, a reunião ordinária dó Núcleo Pedagógico, com a presença dos professores Adriana
Cavalcante, Ana Carolina Gléria, Carloney Alves de Oliveira, Emanoelly Caldas, Gorete Amorim,
Lívia Guedes, Luciano Aciolly, Sandra Davanço, Sarah Lollato e Severina de Moura, e o Técnico
em Assuntos Educacionais Marcius Antônio. A Profª. Bartira Telles teve sua ausência justificada
por estar de licença médica. A professora e Coordenadora do Núcleo Pedagógico Tereza
Albuquerque deu início aos informes: A Profª. Ana Carolina disse que o processo de avaliação
de seu estágio probatório, referente ao 2Q ano de atuação na UFAL, continua sem resposta.
Segundo ela, a comissão formada em 2009 pelos professores Elthon, Severina e Simone,
realizou a avaliação de todos os processos no prazo e encaminhou o resultado de sua análise
para a Profs. Simone. No entanto, desde então Simone não os encaminhou às instâncias
competentes da universidade. Após várias tentativas na intenção de recuperar junto à Profs.
Simone os processos analisados, a Direção Geral deliberou pela instituição de uma nova
comissão para repetir todo o processo de avaliação dos processos, dessa vez formada pelos
professores Luciano Aciolly, Severina de Moura e Gorete Amorim. Em seguida, a Profs. Tereza
informou que o relatório de atividades semestral referente a 2011.2 deverá ser entregue no
retorno às atividades, em fevereiro/2012. Quanto à participação de novos membros para o
colegiado do curso de Biologia Licenciatura, assumirão as professoras Lívia Guedes e Sandra
Davanço como membro titular e suplente, respectivamente. Em relação ao processo de
contratação de professor substituo durante a licença médica da Profs. Bartira Telles, foi dito
pela Profs, Tereza que a vaga só poderá sair em edital quando for identificado para qual setor
Profs. Bartira deu entrada na documentação de afastamento/licença. Na sequência, o Técnico
em Assuntos Educacionais Marcius Antônio, da Secretaria de Cursos do campus Arapiraca,
apresentou aos professores um convite feito pela Secretaria Municipal de Educação aos
docentes da UFAL e UNEAL. Trata-se da construção e realização de um curso de formação
continuada a ser desenvolvida ao longo da gestão dos novos dirigentes que acabam de assumir
suas funções nas escolas de Arapiraca. Marcius destacou, ainda, que estes são os primeiros
diretores, vice diretores, coordenadores e representantes do conselho escolar a serem eleitos
pelo voto, ou seja, via processo democrático no município. As professoras Gorete, Sandra e
Lívia demonstraram interesse em compor a comissão que colaborará com a formação, o que
deverá ser feito no retorno às aulas da UFAL, em fevereiro/2012, a convite de Marcius.
Passando a outro ponto, Tereza informou que no dia 14/12/11 haverá uma reunião do
Conselho Provisório na qual o Núcleo Pedagógico deverá apresentar dois documentos: um
solicitando oficialmente o pagamento da Função Gratificada à Coordenadora do curso de
Pedagogia Licenciatura, e outro sobre a não aceitação da indicação dos nomes das professoras
Lívia e Sarah para a coordenação do curso de Letras Licenciatura. O seguinte ponto de pauta
tratou da escolha da Coordenação e Vice Coordenação do curso de Pedagogia. Foram
sugeridos, inicialmente, os seguintes critérios para a escolha dos candidatos: Adriana e Aline
sugeriram que os candidatos deverão ter feito concurso para o curso de Pedagogia; Carlonev
defendeu que os candidatos devem ter maior titulação e maior tempo de serviço na UFAL;
Sandra sugeriu que os candidatos elegíveis não estejam cursando Pós-Graduação



(mestrado/doutorado); e todos concordaram que as professoras que anteriormente
assumiram cargos de coordenação, ou seja, Tereza, Aline, Severina e Carol, não são elegíveis.
Na sequência, a Profª. Tereza distribuiu as cédulas de votação e foram escolhidas, pelo voto da
maioria, a Profs. Sandra Davanço e Lívia Guedes como Coordenadora e Vice Coordenadora do
Núcleo Pedagógico/curso e Pedagogia, respectivamente, as quais deverão assumir suas
funções a partir da portaria oficial de nomeação, o que deverá realizar-se em janeiro/2012, por
um período de dois anos letivos. As professoras consideraram as dificuldades demandadas
pelo cargo, mas se colocaram à disposição para colaborar com o grupo estando à frente do
curso. Os demais presentes se comprometeram a apoiar as ações da nova coordenação-
quando requisitados, inclusive durante os períodos de matrícula, reajuste de matrícula e
outras demandas que costumam acontecer durante os recessos acadêmicos. E finalizados os
pontos de pauta e não havendo mais assuntos a tratar, eu, Lívia Couto Guedes, lavro a ata,
assinada por mim e seguida pelos demais presentes.
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