UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS ARAPIRACA
NÚCLEO PEDAGÓGICO

ATA

Aos dois de dezembro de dois mil e dez, 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, Tereza Cristina Cavalcante de
Albuquerque, Ana Carolina Faria Coutinho Gléria, Sarah Lollato, Talvanes Eugênio
Maceno, Antônio César, Luciano Accioly Lemos Moreira, Lívia Guedes, Noélia
Rodrigues, Maria Gorete Rodrigues de Amorim e Sandra Davanço. A professora
Severina Martir Lessa de Moura esteve presente na reunião, após ministrar aula, e o
professor Nágib justificou sua falta pois estava ministrando curso em Maceió. Deu-se
início a reunião com a apresentação dos professores, com a presença do prof do
sertão (Antônio César). A coordenadora do Núcleo deu início à pauta da reunião pelos
informes: A Professora Sarah Lollato ainda não foi chamada, devido a um processo
judicial de uma professora que tambem passou no concurso e tem interesse na vaga.
A professora SEVERINA falou sobre o Curso de ensino de filosofia para prof da rede
pública que está em andamento. O professor Talvanes falou sobre a Resolução do
Tribunal Federal sobre os Cursos pago, e que foi assegurado gratuidade. O professor
Antônio fez um convite para o Encontro em Educação Contextualizada do Semiárido
alagoano que acontecerá em Arapiraca no dia 15/12/2010. Antônio enviará maiores
informações por e-mail. Professora Gorete convidou para evento de apresentação do
resultado da pesquisa sobre atuação dos conselhos escolares e proposta de criação
de um Fórum permanente de Conselhos Escolares que acontecerá dia 09/12/2010. A
Coordenadora Tereza relatou sobre um documento recebido pela coordenação do
Curso de Educação Fisica sobre o reconhecimento do curso, agradecendo o trabalho
e dedicação do Núcleo Pedagógico. Professora Adriana solicita entrega dos relatórios
de Estágio até 20/12/2010. Professor Talvanes abriu debate sobre a questão da
"punição" de alunos da Educação Fisica (O que ocorreu na semana do Seminário de
Estagio, onde um aluno assinou a freqüência por outro ), disse que o ato cometido
pelos alunos não justifica "punição", o professor ficou indignado com a posição do
colegiado do curso. Os professores Talvanes e Adriana passaram na seleção do
doutorado, solicitam flexibilização nas aulas do próximo semestre, conforme acordado
em reunião anterior na qual o Núcleo se solidariza e tenta articular os horários.
Professora Adriana coloca a disposição os cargos para os quais foi convidada:
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coordenação do curso de Letras e vice coordenação do curso de Pedagogia, devido
ao ingresso no doutorado. Professora Tereza ficará como coordenadora de Letras
para depois assumir pedagogia. O cargo de vice coordenador ficou em aberto para os
professores pensarem e fazerem propostas de candidatura. A coordenadora Tereza
socializou as datas de recebimento de relatório de monitores até o dia 15/12/10 e até
dia 08/12/10 assinar freqüência, e solicita ainda que os professores enviem nome de
livros para serem adquiridos pela biblioteca, e que se refiram à bibliografia básica das
disciplinas. Quanto à avaliação dos docentes pelos discentes, o curso de educação
fisica está tabulando os dados, e os professores da matemática estão enfrentando
problemas na logística da avaliação, quanto aos demais cursos, não tivemos
informações. Aline fez um modelo de avaliação que é utilizado pelo Curso de
Educação Física. Tereza sugere que esse mesmo instrumento seja utilizado pelos
professores do Núcleo. Luciano e Gorete questionam a política do Campus de
avaliação dos seus profissionais. Talvanes defende a importância do processo, mas
que o instrumento seja construído com perspectivas pedagógicas diferentes, visto que
cada professor possui uma particularidade em sua maneira de ensinar. Livia defende
que cada disciplina possui uma proposta metodológica diferente e os alunos não são
maduros para perceber isso. Sandra reforça que muitas vezes os alunos não possuem
maturidade para avaliar, e que se for obrigatório devemos nos preparar para as
armadilhas que a avaliação pode ter. Adriana concorda que a avaliação esta sendo
imposta pelo MEC como instrumento de controle e de comparação, e que esse
instrumento deve ter uma preocupação com os processos educativos, tendo em vista
o possível. Professora Ana Carolina sugere que o encaminhamento seja o de solicitar
aos cursos os resultados das avaliações dos nossos professores, bem como os
instrumentos.Quanto ao repasse das reuniões dos colegiados de curso: ALINE (ED.
FíSICA) socializou que discutiram sobre o Grupo Coimbra, a tabulação dos dados da
avaliação, que ainda não tivemos retorno; Acessibilidade nas obras do estádio, ae
valiação do Congresso acadêmico. Professor Arnaldo está afastado por 3 meses para
intercâmbio. Quanto ao processo de qualificação docente, Aline socializou a forma
que definimos no Núcleo. TEREZA (BIOLOGIA) - Formação de um núcleo docente
estruturante atrelado ao colegiado que trabalha a parte pedagógica de cada curso, é
uma exigência nova no MEC e na próxima reunião serão definidos os representates. O
período de defesas dos TCCs foi definido pela Direção Acadêmica , indicando os
primeiros 15 dias do próximo semestre. GORETE (QUíMICA) - Falou sobre o
processo de reconhecimento do curso, SEVERINA (MATEMÁTICA) - Disse que as
reuniões são esporádicas, últimos encaminhamentos foram sobre a avaliação do
curso, e a avaliação dos professores. O coordenador solicitou encaminhamento de
livros para biblioteca. TALVANES (FíSICA); Reuniões esporádicas e sem pontos que
interessem ao Núcleo. REPASSE DAS REUNiÕES DO CONSELHO PROVISÓRIO
(TEREZA): Modificação na nossa representação: Saíram Severina e Tereza e ficou:
Tereza e Aline. Estão aguardando outras modificações para essa mudança ser
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efetivada. Houve discussão sobre auto avaliação do campus e propostas de cursos de
Mestrado e especialização pelos cursos. Passou-se então para a avaliação do
seminário de estágio, sugerindo um maior número de alunos inscritos e trabalhos para
apresentação, apesar de pou'cos voltados para o projeto de intervenção do estágio.
Pensar na possibilidade de mais de um dia de evento. Desculpas à mesa do prof
Talvanes, devido ao atraso, o que atrapalhou o cumprimento da pauta. Os horários
devem ser repensados na próxima edição do evento, bem como seu formato. Houve
avanço em relação ao seminário anterior. Luciano parabeniza a coordenação do
evento, que foi organizado mas que dificuldades acontecem. Sugestões: mais de um
dia ou diminuição das mesas. Os alunos podem participar de outras formas, não
somente como pôster, mas como comunicação. Talvanes agradece a abertura a sua
mesa, mesmo sabendo que suas posições são contrárias à maioria do grupo.
Professora Tereza lembrou que é um Evento do Núcleo, com preocupações em
liberação dos alunos. Postura dos colegas quanto ao tempo que não foi respeitado
em alguns momentos.
Professora Livia ressaltou que a Coordenação ficou
sobrecarregada com o evento. Indica que haja uma maior divisão de
responsabilidades. Quanto ao Calendário de ações do Núcleo, professora Gorete fala
da necessidade de um espaço de consolidação da presença das escolas, o que não
aconteceu nesse ano.Sugere pensar em uma programação com mais tempo para as
mesa, e criticou o posicionamento impessoal de algumas mesas, lembrando que
devemos ter cuidado em não expor os colegas que estão a frente do. evento.
Professora Severina sugere que o evento seja realizado nas escolas para que elas
participem. Professora Tereza lembra que foi feito convite para participantes de
mesas das áreas específicas, que teve boa participação e retorno, exceto do curso de
Quimica. Encaminhamento: Enviar um documento agradecendo a participação e o
empenho dos cursos. Quanto ao funcionamento do núcleo, professora Ana Carolina foi
solicitada a relatar, a pedido do professor convidado do Sertão, o funcionamento e o
processo de imposição política pelo qual passamos para a consolidação do Núcleo,
visto que o grupo de professores do Sertão está se organizando e se consolidando.
Como encaminhamentos finais, foi sugerido que pensássemos em publicar um livro
do grupo no editaI para publicação EDUFAL, e que a professora Ana Carolina ficará
como coordenadora. Foi informado ainda que o professor que passou no concurso de
Libras não pode assumir porque não comprovou a titulação, e que o segundo colocado
foi chamado, devendo tomar posse por esses dias. A confraternização do Núcleo foi
marcada para o dia 09/12.

Assinam os presentes:
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