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Ata da Ia Reuniãodo Núcleo Pedagógicorealizada em 08 de fevereiro de 2011
Aos oito dias de fevereiro de dois mil e onze, foi realizada na sala 12, do Bloco B no
Campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas, a reunião do Núcleo
Pedagógicodo Eixo Educação do Campus Arapiraca, com os seguintes presentes:
Aline Nomeriano, Sandra Davanço, Tereza Albuquerque, Nágib Mendes, Emanoelly
Oliveira, Carloney Alves, Ana Carolina Gléria, Sarah Lollato, Lívia Guedes, Gorete
Amorim, Adriana Cavalcanti e Severina Lessa.
Pontos de Discussão:
(1) Informes: (1.1) A Coordenadora do Núcleo, profa. Tereza Albuquerque
apresentou as datas para a entrega dos Planos de Disciplina e Planejamento
Semestral: 18/02/2011, e para a entrega do Relatório Semestral: 15/03/2011;
(1.2) Em seguida, a referida coordenadora parabenizou os professores do Núcleo
que tivera, seus artigos aprovados no V EBEM(que será realizado no mês de abril
em Florianópolis): Aline, Gorete, Tereza, Sandra, Luciano e Talvanes; (1.3) O prof.
Carloney informou que está recebendo trabalhos para serem apresentados em
Orlando (EUA), no Congresso de Cibernética, Informática e Educação que
acontecerá em julho/2011; (1.4) Foi informado que estão abertas as inscrições
para o EPENN(agosto em Manaus); (1.5) Após discussão e análise do horário
semestral dos professores do Núcleo, ficou definido que as reuniões ordinárias do
mesmo ocorrerão sempre na 1a quinta-feira do mês às 7:30h. (2) Recepçãodos
alunos feras do curso de Letras Noturno: as coordenadoras do curso de Letras,
profa. Tereza e profa. Lívia, apresentaram a proposta de programação para as
atividades de recepção dos alunos e alunas feras do curso de Letras. Após debate e
sugestões dos colegas a programação ficou assim definida: segunda-feira, 14 de
fevereiro(18:30h-Apresentação do DCE/19:30h -Procedimentos Acadêmicos com
TAE Marcius/20:30h - Palestra com o Prof. Dr. David Lopes e terça-feira, 15 de
fevereiro(18:30h - A importância do Tronco Inicial - Prof. Samuel Pires/19h - A
importância do Tronco Intermediário - Profa. Tereza Albuquerque - Coord Letras/
19:30h - A Estrutura do Curso de Letras - Profa. Adriana Cavalcanti)
(3) Semana Pedagógica:após discussãoentre os pares, ficou definido que o Núcleo
irá organizar a II Semana Pedagógica,ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro e
será destinada apenas às turmas do Tronco Intermediário (Ed. Física e Química 2° período). Todos os professores/as deverão acompanhar as suas turmas para o
evento e comparecer nos demais dias. Cada professor será incluído na
programação e poderá contribuir com este evento do Núcleo Pedagógicoatravés da
apresentação de palestras, participação em mesa-redonda, coordenação de mesa e
debates. Ficou definido que as professoras Adriana, Lívia e Tereza comporão a
comissão que organizará o evento. A prof. Tereza informou que o prof. Luciano,
através de e-mail, se comprometeu em organizar o material gráfiCO para esta
edição, assim como o fez na primeira. (4) Monitorias: a profa. Tereza,
coordenadora do Programa de Monitorias, informou que o Núcleo Pedagógico
manterá o mesmo quantitativo de bolsas de monitorias (quatro) e iniciou a
discussão sobre a distribuição das mesmas. Foi relembrado, pela referida
coordenadora, que a definição sobre quais disciplinas terão monitorias com bolsa
deverá considerar como prioridade os professores mais antigos que ainda não
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orientaram monitores e que para as monitorias sem bolsa há também quatro
vagas. Neste sentido, a coordenadora sugeriu o professor Luciano e a profa. Lívia
como orientadores para as monitorias com bolsa. A profa. Ana Carolina solicitou
uma vaga para monitoria com bolsa para a disciplina Estágio Supervisionado,
considerando o fato de ter estado em licença-gestante e estar com pontuação baixa
no quesito "ensino" das exigências do estágio probatório. A profa. Adriana solicitou
a última bolsa considerando a sua entrada no programa de doutoramento. A prof.
Gorete solicitou uma monitoria sem bolsa. Por fim, ficou assim definida a
distribuição de vagas de monitorias do Núcleo Pedagógico: PCA - Lívia, Pesquisa
Educacional - Luciano, PPO- Adriana e Gorete (segundo colocado - sem bolsa) e
Estágio Supervisionado 3 - Àna Carolina. (5) Estágio Supervisionado: a profa.
Adriana, coordenadora de Estágio do Núcleo Pedagógico, após discussões com os
pares, definiu que ocorrerão reuniões mensais com os professores que atuam como
orientadores de Estágio. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião,
para constar foi lavrada a presente ata pela coordenadora Tereza, que a assina,
seguida pelas assinaturas dos colegas presentes
Tereza Albuquerque
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