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Ata da reunião Ordinária do Núcleo Pedagógico realizada em 08 de outubro de 2010
Aos oito dias do mês de outubro do corrente ano, foi realizada a reunião ordinária do
Núcleo Pedagógico, com os seguintes pontos de pauta: (1) Informes Gerais; (2) Escolha
da Coordenação do curso de Pedagogia; (3) Oferta das disciplinas 2011.1; (4) Concurso
Edital 13112010; (5) Contratação dos professores concursados do Edital 69/2010; (6)
Prorrogação do contrato das professoras substitutas Noélia Rodrigues e Cynara Santos;
(7) Congresso Acadêmico 2010; (8) Estágio Supervisionado; (9) Recadastramento dos
Servidores da UFAL; (10) Saída da Profa, Severina do assento do Núcleo Pedagógico
no Conselho Provisório do Campus. (1) Informes: O quadro para definição do período
de férias está disponível com a Coordenação do Núcleo, para que todos preencham até o
final da próxima semana; A profa Lívia, que assumiu a vaga da Joana, se apresentou no
Campus na última segunda-feira; (2) Após discussão, ficou definido que a Coordenação
do Curso de Pedagogia será assumida pela profa Tereza e a vice-coordenação pela profa
Gorete (ainda não consultada); (3) A oferta de disciplinas para 2012.1 está sendo
finalizada pelas professoras Carol e Tereza; (4) Foi definida a banca e data para o
concurso da vaga remanescente em Gestão Escolar para o curso de Pedagogia. Os
nomes definidos para a banca foram seguiram a indicação do Núcleo Pedagógico
(C.I.017/2010) enviada à Direção Acadêmica), no entanto, o perfil indicado para o
candidato não foi considerado. (5) Os concursados Keyla (LIBRAS) e Sandra (Política e
Prof Docente) foram nomeados e deverão assumir ainda neste mês. A proposta é que o
profNágib divida suas seis turmas atuais com a prof Keyla e a prof Sandra assuma uma
turma da Aline, uma da Sissi e outra do Talvanes (ainda não consultado); (6) A Direção
Acadêmica encaminhou a prorrogação dos contratos das atuais professoras substitutas.
(7) A profa Tereza apresentou as informações sobre o Congresso Acadêmico 2010. (8) A
profa. Carol e a profa. Adriana serão as responsáveis pela coordenação do IV Seminário
de Estágio promovido pelo Núcleo Pedagógico; (9) Os integrantes do Núcleo realizaram
o recadastramento. A profa. Ana Carolina preencheu o formulário e este será entregeu à
Secretaria Executiva; (l0) A prof Severina pediu afastamento da representação do
Núcleo Pedagógico no Conselho Provisório do Campus. A suplente assumirá como
titular (profa Tereza) e a profa Aline assumirá a vaga de su lente do Núcleo;
Sem mais, subscrevo a ata em conjunto com os demais colegas:
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