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Ata da reunião do Núcleo Pedagógico realizada em 02 de março de 2010

Aos dois dias do mês de março do corrente ano, ocorreu a reumao do Núcleo
Pedagógico, com os seguintes professores e professoras presentes: Gorete Amorim,
Adriana Cavalcanti, Aline Nomeriano, Nágib dos Santos e Luciano Moreira.
Justificaram as suas ausências o professor Talvanes e a professora Severina Lessa. A
reunião teve os seguintes pontos de pauta: (1) Informes Gerais; (2) Contratação de
professores substitutos; Repasse das reuniões dos Colegiados de Matemática, Educação
Física e Química; (4) Organização das disciplinas de Estágio Supervisionado; (5)
Pontuação das atividades dos docentes em Estágio Probatório; (6) Orientação de TCC;
(7) Coordenação de Estágio Supervisionado; (8) Monitorias; (9) Escola de Aplicação
em Arapiraca. (1) Foram apresentados os seguintes informes gerais: O reinício das
atividades do Cine ArtPopular será no dia 10 de março, sempre nos dois turnos; A
entrega dos planos das disciplinas, do plano de atividades semestrais e do relatório
semestral (2009.2) tem como prazo final o dia 22.03.1 O; A professora Gorete participará
do CONAE, no final do mês de março, em Brasília, representando o Conselho Estadual
de Educação; A professora Tereza Albuquerque e o professor Luciano Accioly foram
convidados a integrar o Colegiado do curso de Biologia como titular e suplente,
respectivamente; A professora Adriana irá representar o Núcleo Pedagógico na reunião
ordinária do dia 03.03.10, por conta da impossibilidade da Coordenadora Tereza
participar, devido à viagem emergencial para o Recife. (2) Sobre a contratação do
professor substituto, a professora Tereza relatou o processo: foram abertas três vagas
para três áreas diferentes e foram aprovados dois candidatos (Rafaella e Ivanderson),
restando uma vaga para um novo Edital, aberto logo em seguida. No entanto, um dos
candidatos (Ivanderson) desistiu da vaga. Então, com um novo edital já aberto, surgiu
uma nova vaga, porém, para não iniciarmos um novo processo seletivo, sugerimos à
Direção Acadêmica a contratação do segundo colocado deste Edital já em andamento, e
a sugestão foi aceita. Portanto, estaremos contratando mais dois substitutos, ao final do
processo seletivo que encerrará no dia 03.03.1 O. (3) Repasse da reunião do Colegiado
de Ed. Física realizado pela professora Aline: Alunos e alunas do curso participaram de
evento na UFBA; contratação de novo docente efetivo para vaga remanescente;
informes sobre a construção do ginásio e da piscina; solicitação de livros para a
biblioteca através do site da UFAL, entre outros. Repasse -da reunião do Colegiado de
Química pela realizado professora Gorete: discussões sobre oferta de disciplinas,
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monitorias e recomendações para manter o Lattes atualizado por conta da visita do
MEC para o reconhecimento dos cursos; Constituição de uma Comissão de Pesquisa
para desenvolver Projetos Multidisciplinares sobre práticas de ensino, composta por um
representante de cada Colegiado; Criação do site do curso de Química, já em
funcionamento. Repasse da reunião do Colegiado de Matemática realizado pela
professora Tereza: a reunião foi realizada em 09.02; discussões a respeito da grade
curricular e proposições para modificar as disciplinas do Tronco Inicial e do Tronco
Intermediário, introduzindo disciplinas básicas específicas da Matemática; Definição de
comissão para estruturar o laboratório de ensino de Matemática (profs Alcindo e Fábio);
proposta estruturadora das disciplinas Projetos Integradores 2,3,4,5 e 6, para ser seguido
por todos os professores da Matemática, tendo como suporte o laboratório de prática de
ensino e o uso de softwares; discussão sobre a necessidade de cursos de nivelamento
para os alunos na área de matemática básica e linguagem, convidando os professores do
Tronco Inicial e do Núcleo Pedagógico para esta discussão; Discussão sobre a
orientação de TCC apontando a interferência de determinado professor(a) do Núcleo
Pedagógico em um âmbito que seria próprio dos professores da área específica. (4) e
(7) Sobre a organização das disciplinas de Estágio Supervisionado e a necessidade ou
não de uma coordenação de Estágio, foi deliberada uma reunião específica sobre o tema
com as professoras e o professor que ministram esta disciplina, sendo as decisões
encaminhadas para a deliberação em reunião ordinária do Núcleo Pedagógico.(S) Esta
discussão foi remetida para a próxima reunião, devido a ausência da professora Severina
que apresentaria o ponto; (6) Sobre TCC não houve discussão. (8) Sobre as monitorias
do Núcleo: houve discussões a respeito dos critérios e das necessidades de cada
disciplina, de acordo com a carga horária e o número de alunos. Ficou definido que o
Núcleo Pedagógico iria solicitar um monitor para cada disciplina/professor, num total
de oito monitores; (9) A diretora acadêmica Simone Nunes informou que a prefeitura de
Arapiraca demostrou interesse em iniciar uma parceria com a UFAL no sentido de criar
uma Escola de Aplicação em uma de suas unidades já em funcionamento, a sugestão da
diretora acadêmica é de que o Núcleo Pedagógico possa gerir este processo. Sem mais,
subscrevo a ata em conjunto com os demais colegas:
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