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UNIVERSIDADE FEDERALDE ALAGOAS
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NÚCLEO PEDAGÓGICO

ATA 3ª REUNIÃO ~.
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Aos sete de abril de dois mil e onze, o Núcleo Pedagógico da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca,

esteve reunido, para discutir assuntos relacionados à 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: Ana Carolina Faria Coutinho Gléria, Tereza Cristina C. de Albuquerque, Sarah de

Oliveira Lollato, Adriana Cavalcanti dos Santos, Maria Gorete Rodrigues de Amorim, Sandra Regina Davanço, lívia

Couto Guedes, Bartira Telles r Severina Martir Lessa de Moura, Aline Soares Nomeriano, Carloney Alves, Emanoelly

Caldas de Oliveira e Nagib Mendes. O professor Talvanes Maceno justificou sua ausência devido a aula do

doutorado em Maceió, e Luciano justificou que estava no Campus Maceió recebendo o parecer sobre a publicação

de seu livro pela EDUFAL A reunião teve início com os(l) informes, (1.1) a professora Gorete socializou a

implantação dos Fóruns de Conselhos Escolares, com início em reunião no dia 18 de abril, com apresentação da

proposta do Fórum, propondo que os professores convidem seus alunos de Estagio Supervisionado e PPOGT.(1.2)

Nagib informou que o curso de formação de professores para alunos com surdez acontecerá com início no dia 16 de

abril, para professores municipais e estaduais. (1.3) Sandra lembrou da viagem de uma boa parte do grupo para o

EBEM na próxima semana, sendo que a maioria dos professores já encaminhou atividades para os alunos no período

em que estarão fora. (1.4)A coordenadora Tereza explanou que na avaliação do MEC, o curso de matemática ficou

sem conceito, mas a mesma ainda não teve acesso ao relatório. O grupo da matemática irá propor um novo desenho

para o curso, pois a comissão não aprovou a estrutura de troncos do Campus. Aline lembrou ainda que houve um

comentário informal, de professores da Matemática, sobre a possibilidade de ser criado um novo eixo, o das Exatas.

Sandra relatou que isso seria uma quebra na luta da formação de professores, o que caracterizaria um bacharelado,

não um curso de licenciatura. Carloney explanou que o curso está sendo redesenhado e que a proposta é a de

distribuir as disciplinas pedagógicas ao longo dos períodos. A coordenadora do Núcleo trouxe mais alguns informes:

(1.5) Reunião com Pro Reitor sobre a minuta de carga horária dia 13/04 as 14h em Maceió. (1.6)0 Núcleo

edagógico recebeu 2 aparelhos de datashow, um para o curso de Pedagogia e outro para o curso de Letras, ficarão

guardados na sala 24 e outro na sala 23. Quanto à sua utilização, livia fez uma planilha para reserva. Discutiu-se

ainda sobre a segurança desses aparelhos e dos pertences de cada professor; (1.7) O Núcleo recebeu CI do CRCA

sobre entrega de pagelas de 2010.2. Tereza fez a cobrança aos professores, reconhecendo que estes entregaram

todas referentes a cada semestre, mas que deve ter ocorrido extravio das mesmas e pediu a compreensão de todos

para que se comprometam a entregar novamente; (1.8) As atas das reuniões passadas serão enviadas por e-mail

para socialização e assinaturas na próxima reunião para aprovação; (1.9) Ciclo de Palestras sobre Adolescência que

acontecerá no final de abril, com organização de Tereza e Sarah; (1.10) As monitorias do Núcleo já foram entregues,

faltando apenas a documentação da monitoria do Professor Talvanes. A disciplina Planejamento Currículo e

Avaliação ficou com 1 monitor com bolsa para a professora lívia e 1 monitor sem bolsa para o professor Talvanes. A

disciplina Pesquisa Educacional com o professor Luciano ficou com 1 monitor com bolsa, Projeto Pedagógico

Organização e Gestão ficou com 2 monitores com bolsa para as professoras Adriana e Gorete, e a disciplina

Desenvolvimento e aprendizagem ficou com 2 monitores sem bolsa, com Sarah. Finalizados os informes, discutiu-se

a (2) oferta das disciplinas, informando a cada professor sua carga horária, cuja planilha está anexa a esta ata. (3)
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Duas novas propostas de cursos de licenciatura (Filosofia e Sociologia) estão sendo construídas, entretanto, o Núcleo

não foi consultado oficialmente sobre a contratação de professores, e alguns professores foram convidadosª'~'~"
individualmente e aceitaram assumir disciplinas nesses novos cursos. Esse aceite pode gerar um aumepfo)

'--'
significativo de carga horária para os demais. Tereza informou que em conversa ocorrida na reunião do curso de Pós-

Graduação em Ensino de Filosofia com o coordenador do Tronco Inicial, professor Marconi, o mesmo se

comprometeu em retirar os nomes dos professores do Núcleo desses 2 projetos, entretanto, foi encaminhado um e-

mail para a lista dos professores, constando um documento com os nomes dos professores do Núcleo. Gorete

sugeriu que o Núcleo escreva um documento sobre a nossa realidade de carga horária a ser enviado para o Tronco

Inicial. Foi resolvido que na reunião do Conselho Provisório iremos exigir a retirada dos nomes dos professores do

Núcleo destes projetos de curso e que o Núcleo se colocará à disposição para contribuir com o cálculo necessário

para a contratação de professores das disciplinas pedagógicas para cursos de Licenciatura, desde que esta solicitação

seja oficializada através de documento. (4) Foi discutido sobre os procedimentos da coordenação do Curso de

Educação Física, no que se refere a formas de cobrança da Coordenadora Vannina, cuja abordagem está deixando os

professores constrangidos. Foi definido que Tereza, enquanto coordenadora do Núcleo Pedagógico, conversará com

Vannina para resolver esse tipo de problema, e que os professores devem informar sua falta à coordenação do

Núcleo Pedagógico e este repassará a informação para esta coordenação e as demais. Sem mais, finalizou-se a

"

reunião.
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Prof. Carloney Alves

Profa Bartira Telles
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