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Aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e onze (2011) na sala 2, bloco A, da Universidade Federal
de Alagoas (UFAl), campus Arapiraca, realizou-se a reunião mensal do núcleo pedagógico da referida
Universidade. Estavam presentes: Tereza Albuquerque, Adriana cavalcanti, Carloney Alves, Emanoely
Oliveira, Gorete Amorim, Sandra Davanço, lívia Guedes, Sarah Lollato e Severina lessa. A coordenadora
do núcleo pedagógico, professora Tereza iniciou a reunião justificando as ausências da professora Aline e
dos professores luciano e Talvanes. Em seguida foram dados os (1) informes. (l.l)A professora Gorete
eu informações sobre o formulário de afastamento para eventos, estes devem ser entregues ao

funcionário Deywid, da Secretaria Executiva. A partir de 2011 estabeleceu-se a garantia de uma passagem
e diárias para, pelo menos, um evento por ano. (1.2) A professora lívia informou que no mural da sala 2

está afixada uma tabela para reserva do data-show e solicitou um cadeado com segredo para facilitar a
abertura do armário em que está o equipamento. (1.3) A professora Tereza informou que será iniciado o
segundo módulo do curso de Pós-Graduação em Filosofia no dia 15 de março de 2011 e que ministrará
uma disciplina com o professor Israel às terças-feiras, com carga horária de 20 horas e a professora
Gorete ministrará uma disciplina às quintas-feiras, com carga horária de 30 horas. (1.4) A professora
Gorete informou que dia 18 de abril de 2011, de 9:00 h às 12:00 h, será realizada a reunião ampliada para
criação do Fórum de Conselho Escolar, na UNEAL e colocou a importância da divulgação do evento à
todos os alunos, principalmente aqueles que cursam disciplinas relacionadas ao tema e estágio. Há uma
comissão provisória para organizar o evento que conta com a participação de um representante da CME,
2 representantes da SME (Secretaria Municipal de Educação), 2 representantes do Sindicato Estadual dos
Trabalhadores da Educação, 1 representante da UNEAL, 2 representantes da UFAl e alunos

\".",'
colaboradores. É necessário um quórum de 100 pessoas para instituição do Fórum, com previsão de 4
reuniões ampliadas por ano, portanto foi sugerido pela professora Gorete que os professores de Estágio
Supervisionado levem suas turmas às reuniões. (1.5) O último informe foi dado pela professora Adriana
sobre a ANPED, que será realizada em Natal em outubro. Após os informes foram iniciados os pontos de
pauta pela professora Tereza. (2) Posse da profa. Bartira. A professora Bartira tomou posse e se apresenta
no dia 03 de março de 2011. Ficam redistribuídas as disciplinas da professora lívia, que cede PPO e da
professora Sarah, que cede Estágio Supervisionado I. A professora Gorete sugeriu que, a partir da
chegada de novos professores, se faça o desmembramento das turmas numerosas, por exemplo a turma
do curso de Educação Física, na disciplina PPO e que há dificuldade em absorver todos os alunos que
ficam retidos no tronco inicial, que os coordenadores dos colegiados deveriam calcular o número de
alunos para formar turmas. A professora Adriana sugeriu a realização de concursos específicos para as



disciplinas: PCA, PPO e estágio. (3) Problemas no sistema Acadêmico. A professora Tereza colocou outra
questão da pauta referente aos problemas no sistema da UFAl, há turmas que não aparecem, alunos que
ainda serão incluídos, entre outros. (4) Solicitação de dispensa de aulas de aluno do curso de letras por
questões religiosas. Um aluno do curso de letras, adepto da religião Adventista do 7º Dia, apresentou-um
documento da Igreja no qual consta o impedimento de realizar atividades da 6ª feira à noite e do sábado
por questões religiosas. Os professores pedem o posicionamento da UFAl em relação à questões dessa
natureza. Ficou definido que a coordenadora Tereza orientaria o aluno a abrir processo na PROGRADpara
encaminhamento do caso. (5) Seguindo a 'pauta foi discutido a Semana Pedagógica, sendo sugerida a
participação de todos os professores do núcleo. Ficou instituída a comissão: professoras Adriana, Tereza e

lívia e foram definidas as atividades e participações da seguinte maneira: 1º dia: mesa composta por
Aline, Sandra e Tereza, coordenada por Carolina e Bartira; 2º dia: mesa composta por Adriana, Gorete e
Sarah, coordenada por Carloney; 3º dia: Cine debate, debatedores: Severina, luciano e convidado do
campus Sertão. (6) Comissões de Reconhecimento dos Cursos de licenciaturas - MEC. Como último

ponto, foram feitos comentários sobre a presença de comissões do MEC para avaliação dos cursos de
Biologia e Química e a ênfase na importância da participação dos professores do núcleo nessas reuniões.

Não havendo nada mais a tratar a coordenadora Tereza encerrou a reunião, para constar foi lavrada a
~resente ata pela professora Sarah e seguem as assinaturas dos participantes.
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