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Ata da Reunião do Núcleo Pedagógico •

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às oito horas, na

Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca, reuniram-se, no Núcleo

Pedagógico sob a coordenação da Profa. Tereza Cristina C. de Albuquerque, os

professores(as): Nágib, Sandra, Carloney, Lívia, Ana Carolina Faria Coutinho Gléria,

Luciano Accioly Lemos Moreira, Severina Mártyr Lessa de Moura, Joana D'arc

Ferreira da Silva, Sarah, Maria Gorete R de Amorim e Talvanes Eugênio Maceno, para

discutir e deliberar questões pertinentes aos trabalhos do Núcleo Pedagógico. A

coordenadora iniciou a reunião com os informes. Sandra falou sobre a Reunião do

Fórum em Maceió: na reunião foram tratadas diversas questões, inclusive avaliação do

jornal. O Fórum está com problemas a serem resolvidos, um dos problemas está

relacionado a situação de estudantes que respondem processos abertos pela reitoria após

a greve. Quando os professores entraram em greve os estudantes também o fizeram, o

mesmo método que a reitoria utilizou para finalizar a greve dos professores também fez

em relação a greve dos estudantes. Um grupo de estudantes permaneceu em greve e

ocupou o prédio da reitoria, diante do ocorrido a reitoria entrou na justiça e alguns

alunos estão respondendo a processos relacionados a ato de ocupação da reitoria. Foi

definido na reunião a secretaria do fórum, a necessidade de criação de um blog e outros

encaminhamentos que serão iiúormados posteriormente. A Professora Lívia fez alguns

esclarecimentos acerca do Congresso Acadêmico: foi aberto um protocolo em relação

a expedição de certificados, alguns já estão sendo disponibilizados, outros, por

problema no sistema serão disponibilizados em breve. A coordenadora do Núcleo,

Professora Tereza, deu continuidade à reunião dando alguns informes sobre a situação

da professora Bartira Telles no que se refere a licença médica, entrega de pagelas do

semestre passado, faltas e outros. A partir do dia 14/10/20 11 a professora Bartira

retomou suas atividades mas não comunicou a coordenação do Núcleo. As

comunicações estão sendo realizadas via e-mail, devendo ser anexadas a ata da reunião.

Sobre seu processo de remoção: a Direção Acadêmica encaminhou cópia do processo

em que a professora Tereza também irá responder sobre o processo judicial em trâmite
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da professora Bartira. Tereza se mostrou indignada em ter que responder pela situação,

visto que está na coordenação de Pedagogia sem gratificação e por imposição. A
•coordenadora prosseguiu com a pauta da reunião, levantando o ponto sobre estágio

probatório - As avaliações dos relatórios estão atrasadas, a direção geral justifica que

isso ocorreu devido à greve de docentes. A proposta do Núcleo é encaminhar um oficio

à direção acadêmica com a relação dos professores que estão com relatórios prontos e

não tem a quem entregar, visto que as comissões não foram formadas, bem como

apresentação de proposta de comissão avaliadora. A comissão foi constituída pelo

seguintes professores: Ana Carolina Coutinho, Adriana Cavalcanti e Aline Nomeriano.

Quanto às contas do Núcleo, alguns professores contribuíram com R$ 15,00 para a

semana pedagógica que não houve. O dinheiro foi devolvido aos presentes e instituída

uma nova cota para os gastos do seminário de estágio. O acordo é que cada um

contribua com R$ 8,00. A professora Gorete falou sobre o Fórum Regional de

Conselhos Escolares - FRCEI AL- que realizará a ultima reunião ampliada do ano no

próximo dia 12/12/2011 - auditório da UNEAL. o professor Luciano informou que dia

23/1112011 haverá reunião do fórum em Palmeira Dos Indios. Cinco alunos estão sendo

processados pela reitoria, além de outros processos. Dados os informes, a coordenadora

voltou à pauta com o item avaliação do seminário de estágio. O professor Carloney

agradeceu a colaboração de todos, Luciano parabenizou pela criação do site, a

professora Ana Carolina avaliou o evento como positivo, que o evento foi bem

organizado, com boas mesas e participação dos alunos e teve ainda 35 trabalhos

inscritos. A professora Tereza também elogiou a organização, que o professor Carloney

apresentou muito bem o evento. A presença dos professores que participaram e

orientaram os baners foi muito importante. As mesas também foram muito boas, houve

a participação de três professoras da UNEAL na mesa da tarde. Os professores do

horário da manhã também foram muito bons. Foi proposto fazer avaliação com os

estudantes. Também houve participação de outros professores, de cursos das

licenciaturas e outros. A professora gorete falou que foi importante considerar a

avaliação do IV Seminário em relação ao quantitativo de atividades, de forma que a

organização dos horários melhorou muito. A professora Sandra fez uma crítica no

sentido de como o seminário é uma atividade do núcleo propôs que haja uma
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deliberação de datas pelo menos com um mês de antecedência, pOIS o tempo não

possibilitou que mais professores participassem. A professora Aline propõe agendar

uma data de reunião de estágio para definição de algumas questões de estágio para o $

ano 2012. A discussão da formatação começou o ano passado mas não avançou.

Prosseguindo a reunião, ficou instituído, depois de acordar os horários disponíveis pelos

professores, que no dia 18/11. (sexta-feira), às 8h, haverá reunião específica dos

professores de Estágio para tratar de assuntos pertinentes. Todos os professores de

Estágio estão convocados a participar desta reunião. Continuando com a pauta, foi feita

a entrega de horário de todos os professores para o próximo semestre. A professora

Tereza declarou que tentou atender a necessidade dos professores (motivos:

doutorandos, atividades pesquisa e extensão, etc). Sobre a coordenação de pedagogia e

letras I escolha de coordenação de pedagogia para 2012, a professora Lívia socializou a

situação da coordenação de letras, que segundo a PROGRAD, somente se houver

substituto é que poderá colocar a disposição a função. O professor Luciano lembra que é

importante tomarmos cuidado para não assumirmos tudo que é imposto. A professora

Sandra lembra que em se tratando de Arapiraca, muita coisa está sendo responsabilizado

o Núcleo. Lívia lembra que para a PROGRAD não é absurdo assumir coordenações sem

formação específica na área, sem portaria e sem gratificação. Sandra diz ainda que em

relação a coordenação de letras ou aceita ou entra na justiça, por dentro da Universidade

não consegue se afastar facilmente, mas que ninguém é obrigado a assumir. A

coordenadora Tereza propôs chamar uma reunião da PROGRAD com o Núcleo,

lembrando que o curso de Pedagogia é interesse do grupo, mas a coordenação de Letras

não tem não tem nada a ver conosco, assumimos para contribuir com o Campus e agora

estamos sendo totalmente reponsabilizados. A professora Lívia esclareceu que a

Diretora Acadêmica do Campus orientou que não assinasse a lista de presença na

reunião do fórum de colegiados. O Diretor Geral acha que somente deve sair se houver

quem assuma. Não estamos tratando com uma Universidade onde as relações são éticas.

Já existe um processo que Livia deu entrada contra a universidade, não quer se expor

muito, pois não há como saber qual será a postura da gestão. A Coordenação do curso

de Pedagogia ficou responsável por convidar o pró-reitor de Graduaçao para reunião

com os professores do curso de Pedagogia para tratar de assuntos pertinentes às
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portarias publicadas, sobretudo, a portaria da coordenação do curso de Letras que não

será assumida por nossas professoras. Ficou instituída a comissão formada por Ana

Carolina, Aline e Sarah para organizar a eleição do Colegiado do curso de Pedagogia

para o mês de dezembro. A coordenadora entregou ainda os contra-cheques, o registro

do período de férias e o presente do dia do servidor enviado pela reitoria para todos os

servidores. O grupo definiu como data de confraternização de final de ano o dia 15/12, à

noite, no Bar NaBaxa, com a realização de um amigo-secreto.

Maceió, 09 de novembro de 2011

Prof' Tereza Cristina C. de Albuquerque Prof" Prof. Luciano Accioly Lemos Moreira

Coordenadora do Núcleo Pedagógico

Prof" Nagib José Mendes dos Santos

Prof Ana Carolina Faria Coutinho Gléria
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