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ATA DA 4a REUNIÃO DO NÚCLEO PEDAGÓGICO DA UFAL, REALIZADA EM 05 DE U
. MAIO DE 2011

Aos cinco (5) dias do mês de maio de dois mil e onze (2011), às 08hOOminhoras na sala 12, bloco B, da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL),Compus de Arapiraca, realizou-se a reunião mensal do Núcleo
Pedagógico da referida Universidade. Estavam presentes: Aline Nomeriano, Lívia Guedes, Adriana
Cavalcante, Carloney Alves, Sarah Lollato, Emanoely Oliveira, Gorete Amorim, Tereza Albuquerque,
Severina Lessa,Bartira Telles e Sandra Davanço. Foram dados os (1) informes: 1.1 O professor Carloney
informou sobre a realização, em Aracaju, do 5º Colóquio Educaçãoe Contemporaneidade, cujas inscrições
para trabalhos estão abertas. A professora Gorete solicitou que essetipo de informe deveria circular por e-
mail antes da reunião do Núcleo. 1.2 A professora Lívia confeccionou etiquetas para os aparelhos de data-
show do Núcleo e fez o repasse nessa reunião. 1.3 A professora Gorete anunciou a atividade prevista do
Fórum de Conselho Escolar para o dia 18 de abril de 2011, convidando professores e alunos da UFAL,e
informou que na última atividade do Fórum estiveram presentes cento e trinta (130) pessoas, onde foi
reconhecida a Coordenação Provisória deste Fórum, nesta data também foram estabelecidos os temas que
comporão as próximas reuniões do Fórum. 1.4 A professora Severina pontuou a avaliação realizada
referente à SemanaPedagógica2011.1, nessemomento a professora Tereza encaminhou a necessidadeda
avaliação da Semana Pedagógicaser um ponto de pauta da próxima reunião do Núcleo. 1.5 A professora
Aline solicitou a inclusão de um ponto na pauta referente à pontuação da orientação de Estágio
Supervisionado das Licenciaturas na progressão funcional, que está sendo debatido nas reuniões do
Conselho. 1.6 A professora Severina pontuou problemas no SIEWeb, no qual suas duas turmas são
apresentadas como cinco (5) turmas, fazendo a solicitação para que isso seja corrigido. A professora Tereza
aproveitou e solicitou a cada professor que ao identificar problemas no registro das suas turmas façam o
encaminhamento do problema a ela, para que ela verifique o que está ocorrendo. Foram apresentados
nesse momento casos de alunos que estão cursando disciplinas sem estarem devidamente matriculadas,
para que essasdisciplinas sejam validadas pelo professor no próximo semestre. Foi indicado que o Núcleo
já havia se posicionado em relação a essa prática, que é a de não aceitar alunos nessa condição. A
professora Sandra sugeriu o encaminhamento de um documento do Núcleo aos Colegiadosdos cursos nos
quais atuamos, informando que o Núcleo não irá validar créditos de disciplinas para alunos que não forem
matriculados no sistema, para tanto será estabelecida uma data limite, no caso de semestre (2011.1) até o
final do mês de maio. Sendo que serão encaminhados aos colegiados dois documentos, um referente ao
Estágio Supervisionado e outro referente às demais disciplinas ofertados pelo Núcleo Pedagógico. 1.7 A
professora Tereza justificou a ausência dos professores Luciano, Talvânes e Carol. Após os informes a
professora Terezaencaminhou os demais pontos da pauta. (2) Leitura, apreciação e assinatura das Atas das
reuniões dos meses de fevereiro, março e abril, redigidas pelas professoras Tereza, Sarah e Carol pelos
professores presentes. Registra-seque a professora Aline solicitou uma observação sobre uma informação
passada em uma conversa informal sobre a criação de Eixo da Exatas, pois na ata esta informação foi
redigida como uma proposta, fato que não se confirma como uma proposta de fato. (3) O ponto cinco da
pauta foi adiantado e refere-se à reunião do Conselho Provisório do Campus. Nessa reunião o professor
Luciano teve seu Estágio Probatório 1 aprovado, foi apresentado o Plano Diretor, foi feita também a
discussãodos projetos dos cursos de Filosofia e Ciências Sociais, na reunião anterior havia sido solicitado
que fossem corrigidos alguns pontos dos projetos, porém, os projetos ainda precisam passar por correções
e devido a isso eles não foram votados. Na reunião do conselho a professora Tereza encaminhou as
deliberações do Núcleo (definidas na reunião ordinária anterior): solicitou que os nomes dos professores
do Núcleo Pedagógico fossem retirados dos projetos, e se disponibilizou a colaborar para o cálculo



necessário para a definição da quantidade de professores que seriam necessários contratar para as
disciplinas do Tronco Intermediário, para que os projetos dos referidos fossem viáveis considerando que o
atual corpo docente responsável pelas disciplinas do Tronco Intermediário é insuficiente até mesmo para
os cursos que já estão funcionando. (4) Repasse de informes sobre a reunião do Colegiado do curso de
Biologia, não esta ocorrendo a entrega final dos TCCs, o que acarreta o corte de verbas. A professora
Severina alertou que isso pode ser falta de orientação da coordenação de curso e/ou da Universidade ng
que se refere ao trato científico e acadêmico, indica ainda que tanto ela quanto outros professores já
haviam orientado a Universidade sobre esse assunto. A professora lívia acresce a discussão desse ponto
ressaltando a ausência de uma disciplina que introduza o aluno à vida acadêmica, como Metodologia e
Técnica de Pesquisa, pois esta encontra-se diluída nas disciplinas do Tronco Inicial de modo que os alunos
aparentam não estarem tendo conteúdos referentes à investigação científica. (5) A professora Tereza
apresentou a posição da reitoria desta Universidade no que tange às coordenações dos cursos de letras e
Pedagogia, cujas Portarias não foram criadas, pois alegam que não foi destinado recurso para o pagamento
da função gratificada para esses cargos. No período compreendido entre às 09hOOmin e às llhOOmin
houve um recesso nessa reunião, pois precisávamos desocupar a sala 12 do bloco B para sua utilização para
aula e alguns professores precisavam ministrar aulas. (6) Intercâmbio, em 2010 a Educação Física enviou
dez (10) alunos para intercâmbio. Esse ano a Biologia também enviará dois (2) alunos e a Educação Física
mais dois (2) alunos. (7) Está em curso na UFAl-Arapiraca um projeto de arborização para o Compus
encampado pelos cursos de Biologia e Agronomia, foi solicitado a participação da comunidade acadêmica
na adoção de uma árvore e apresentado inicialmente com o custo de R$ 12,00 pro árvore. (8) Devido ao
ENADE, o curso de Biologia manifestou preocupação com a avaliação a que serão submetidos os alunos do
curso. Alguns professores, Henrique e luzia, estão acompanhando o portal do MEC e socializando as provas
anteriores e foi solicitado que os professores trabalhassem em sala os modelos das questões que caem na
referida avaliação. Estão marcadas duas reuniões para apresentar o que é o ENADE, a primeira no dia 14/05
às 14hOOmin horas para os alunos e a segunda no dia 24/05 às 10hOOmin horas, para os professores. A
professora Sandra questionou o interesse de se atender, em sala de aula, os objetivos requisitos nessas
avaliações, visto que já passamos pelo PAIUB e pelo Provão. Ressaltando que o fato de sabermos a que se
prestam essas avaliações não faz sentido modificarmos nossos planejamentos atrelando nossos objetivos
ao ENADE. A professora Gorete salientou que o ENADE é um instrumento criado para o acompanhamento
do Ensino Superior, devido ao fato de o MEC não conseguir acompanhar todo esse nível de ensino, em
especial o ensino privado. (9) A professora Aline fez o repasse da reunião do colegiado do curso de
Educação Física, cujos pontos compreendem: concurso para professor substituto e efetivo, Projeto Rondon,
Edital para cursos de licenciaturas internacionais, Projeto Vamos Jogar Capoeira, doação de material
permanente pela(iJfAB)via lEPEl- Celi Taffarel, retorno do professor Arnaldo do Pós-Doe na Espanha,
posicionamento cim~rio deste colegiado à Minuta sobre a carga horária docente, organização dos
professores deste colegiado para a saída para doutorado em Coimbra, solicitação da professora Sandra de
professores para dar apoio a construção dos planos de aula dos alunos de Estágio Supervisionado 11 do
curso de Educação Física. Retomada do ponto cinco (5) referente às coordenações dos cursos de letras e
Pedagogia, cujos recursos não foram orçados de modo que as portarias para esses cargos não saíram, no
entanto as tarefas para essas coordenações estão chegando. A professora Sandra, considerando caráter
organizativo político do Núcleo Pedagógico, sugeriu que as tarefas destinadas a essas coordenações fossem
dividas entre os integrantes do Núcleo, para que não se abra espaço para que outras instâncias/pessoas
possam deliberam sobre os assuntos do interesse deste Núcleo, e para que as pessoas até então à frente
dessas coordenações não fiquem sobrecarregadas. Diante disso foi criada uma comissão composta pelas
professoras Sandra e Gorete para receber e inserir no site a Bibliografia Básica das disciplinas do curso de
Pedagogia. A professora Sandra solicitou que o Núcleo fizesse um levantamento da carga horária de todos
os colegiados do Compus, para que possamos justificar junto à Direção deste Compus a realização de
concurso e a contratação dos professores que já foram concursados. Foi solicitada, desta forma, a criação
de mais uma comissão para se incumbir dessa tarefa. Ainda considerando os cursos de letras e Pedagogia,
a professora lívia disse haver muita dificuldade em se trabalhar as quatro horas previstas para o
funcionamento dos cursos noturnos, cogitou-se a possibilidade de se estender os cursos noturnos em mais
um semestre, para evitar a diminuição da carga horária dos cursos. Foi encaminhado que é necessário
esperar o início do curso de Pedagogia, pois isso pode melhorar a questão do transporte dos alunos,
fazendo com que eles não saiam mais cedo para pegar os ônibus para seus municípios. (10) Estágio



Supervisionado, diante de tantos tópicos no ponto sobre o Estágioe o adiantado da hora, foi marcada uma
reunião extraordinária do Núcleo Pedagógico para o dia 19/05 às 07h30min, para tratarmos
especificamente desse ponto, pois devido à complexidade dessatemática não temos conseguido abordá-Ia
nas pautas das reuniões do Núcleo. Aventou-se também a necessidade de discutirmos a forma de
contabilizar o EstágioSupervisionado na tabela de ProgressãoFuncional, pois o Estágio por nós ministrado
se difere em muito do Estágio ministrado nos cursos de bacharelado. Não havendo mais nada a tratar foi
dada como encerrada a reunião, para constar, a presente ata foi lavrada pela professora Sandra, que &a
assina,seguida pelas assinaturas dos demais presentes:
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