
/
~l~

Universidade Federal de Alagoas
Compus Arapiraca
Núcleo Pedagógico

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dois dias do mês de junho de 2011, às 7h45, imcrou-se na sala 12 do bloco B a Reunião
ordinária do Núcleo Pedagógico com a presença da Professora e Coordenadora do Núcleo
Pedagógico Tereza Albuquerque e dos professores Adriana Cavalcante, Bartira Telles, Carloney de
Oliveira, Lívia Guedes, Sandra Davanço, Sarah Lollato e Severina Mártyr. A ausência da Profª.
Emanoelly Caldas foi justificada por estar em horário de aula.Na sequência, foram dados os
seguintes informes: A Profê. Adriana Cavalcante distribuiu entre os professores o material de
divulgação referente ao I Encontro Luso-Brosileiro sobre Trabalho Docente e o V Encontro Brasileiro
da Rede Estrado, a realizar-se entre 02 e 05 de novembro de 2011 em Maceió/AL, cujo tema será

h Políticas Educacionais e Mudanças no Contexto Escolar; A Profª Tereza Albuquerque entregou os
contracheques do mês de maio/2011 e cópias de um ofício encaminhado pelo Setor de Apoio à
Saúde do Trabalhador e do Estudante/SASTE/UFAl, o qual trata de procedimentos referentes ao
recebimento de atestados médicos entregues pelos alunos; A Profª. Gorete Amorim informou
sobre a 2ª Reunião Ampliada do Fórum Regional de Conselhos Escolares (FRCE/AL), a ser realizada
no dia 06/06/11, às 8h30, no auditório da UNEAL, na qual será tratada a temática Áreas de Atuação
do Conselheiro Escolar no âmbito da Escola e da Comunidade. Informou, ainda, que algumas turmas
da UFAl puderam ser dispensadas das aulas da segunda-feira e participarão do evento, sobretudo
aquelas que vivenciam o Estágio Supervisionado e as disciplinas do Tronco Intermediário. Em
seguida, foram tratados os pontos da pauta da reunião: 1} leitura da Ata da reunião anterior: a
Professora Tereza Albuquerque procedeu à leitura da ata da reunião do dia 05/05/2011, redigida
pela Profª. Sandra Davanço, a qual foi aprovada e assinada pelos presentes; 2) Planejamento da 11
Semana Pedagógica: definiu-se o período de 17 a 19/08/2011 para o desenvolvimento de
atividades voltadas ao ingresso dos alunos do 2º período no Tronco Intermediário. Os alunos dos
cursos de letras, Biologia, Física e Matemática participarão de atividades distribuídas nos três
turnos, sendo o dia 17/08/11 à tarde e à noite; o dia 18/08/11 pela manhã, à tarde e à noite; e o dia
19/08/11 apenas pela manhã. A Profê. Tereza Albuquerque solicitou a sugestão de convidados para
atuarem como palestrantes na 11 Semana Pedagógica e sugeriu os nomes dos professores Ivo Toné
(Maceió), Israel Alexandria e Anderson Alencar Menezes, esses últimos do Tronco Inicial do campus
Arapiraca. A Profs. Severina de Moura destacou que não se sente confortável em abrir espaço para
a fala dos professores Israel Alexandria e Anderson Menezes na 11 Semana Pedagógica por entender
que há questões não resolvidas entre esses professores e docentes do Núcleo Pedagógico que
fizeram parte do curso de Especialização em Filosofia. Diante disso, pensou-se em outros nomes,
tais como a Profê. Abdízia Barros (UFAL/Maceió), a Profs. Celi Taffarel (UFBA) e o Prof. Janssen
Felipe (UFPE/ Caruaru), sugestões que serão examinadas e definidas posteriormente. As
professoras Lívia Guedes e Adriana Cavalcante sugeriram que primeiramente fosse instituída uma
temática geral para o evento e a partir dela fossem cogitados os nomes dos convidados. Assim,
foram sugeridas pelas professoras Severina de Moura, Bartira Telles e Sandra Davanço,
respectivamente, temáticas que refletissem sobre a condição dos cursos de licenciatura diante das
demandas da Educação Básica, a formação de professores, a dicotomia licenciatura/bacharelado,
os dispositivos legais e políticas públicas que direcionam as ações docentes no âmbito universitário,



as quais têm influência direta na ação dos licenciados quando de sua prática pedagógica no
contexto escolar. Na sequência, passou-se ao ponto de pauta 2, que tratou do Estágio
Supervisionado: As professoras Lívia Guedes e Sandra Davanço trouxeram à pauta a discussão
sobre o Estágio Supervisionado em relação à greve das escolas estaduais, sugerindo um

•posicionamento coletivo do Núcleo Pedagógico quanto à formulação de estratégias/instrumentos
avaliativos capazes de validar o estágio daqueles alunos cujo projeto de intervenção não poderá ser
executado em virtude da greve. De maneira geral, as professoras destacaram que boa parte dos
alunos não conseguirá cumprir efetivamente a carga horária prática devido ao atraso no calendário
das escolas estaduais, seguido de paralisações e greve; no caso específico da turma de Educação
Física, a Profs. Sandra Davanço destacou, ainda, que a ausência de professores dessa área de
formação nas escolas também contribui para que se modifique a perspectiva metodológica do
estágio. A profe. Adriana Cavalcante orientou, enquanto Coordenadora do Estágio, que a carga
horária prática dessa disciplina deve ser revertida em atividades presenciais na universidade, de
modo que se possa garantir a conclusão da carga horária prevista. Diante disso, sugeriu-se que os
professores façam uma análise pontual a partir dos planos de estágio de cada aluno, buscando
considerar em termos qualitativo e quantitativo aquilo que já foi realizado, visto que há alunos que
já conseguiram realizar parte de sua intervenção, enquanto outros se mantiveram em atividades de
observação e coparticipação nas escolas. A partir dessa orientação, os professores de Estágio
Supervisionado deverão incluir nos relatórios finais, os quais serão entregues às coordenações de
curso, uma justificativa formal envolvendo as deliberações do Núcleo Pedagógico em face da
necessidade de se adotar tais procedimentos, uma vez que a validação dos estágios precisará ser
feita, necessariamente, mediante a flexibilização metodológica e dos instrumentos de avaliação da
disciplina. 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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