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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS ARAPIRACA

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO PEDAGÓGICO

ATA DE REUNIÃO- NÚCLEO PEDAGÓGICO/CAMPUS ARAPIRACA

Ata da reunião extraordinária do núcleo pedagógica do campus
UFALlArapiraca, realizada pela Coordenadora Prof" Tereza Albuquerque e demais
professores do núcleo em vinte e nove de julho de dois mil e dez, às nove horas, na
sala das pedagógicas. A reunião foi presidida pela coordenadora do núcleo
pedagógico, Tereza Albuquerque e contou com a presença das professoras Maria
Gorete, Adriana, Cynara, Aline e Noélia. A reunião teve como pautas os seguintes
itens: Informes Gerais, Reconhecimento dos Cursos, Semana Pedagógica, Estágio
Supervisionado e Aproveitamento de Concursada para a vaga remanescente do último
concurso. A coordenadora Tereza Albuquerque abriu a reunião com os seguintes
informes gerais: a) Participação no projeto de extensão - Formação de Professores
de Capoeira - proposta pelo professor Rafael do campus Penedo (participam 'dos
projetos professores do campus Arapiraca, Penedo e Palmeiras dos índios); b) A
coordenadora do curso de Educação Física, professora Vaninna, solicitou informações
sobre: relatórios, projetos de pesquisa, extensão, monitoria; c) foram recebidas
ementas para dispensa de aluno de matemática nas disciplinas - Política e
Desenvolvimento e Aprendizagem; c) Relatório de planejamento - entrega de relatório
dos estágios, dos relatórios semestral 2010.1 e plano de disciplinas (duas vias);
Reabertura da monitoria - apenas uma aluna está terminando a monitoria agora, ver
possibilidade de reabrir a vaga; d) Edital da CAPES - programa de apoio a projetos
extracurriculares - selecionar projetos em escolas públicas - educação básica -
alunos e docentes. Modalidades: cursos destinados a alunos ou professores (40 h).
Educação e tecnologia, Ciências da natureza, Linguagem (letras e matemática) e
Saúde. Reunião no dia 30/07/10 na sala CPA às 14:00 participação da Prof Cynara,
representando o núcleo pedagógico; e) IV Colóquio em prol da inclusão social da
pessoa com deficiência- 22 a 25 e setembro (Palmeira dos índios). Participação dos
profs Severina, Nágib, Bruno Cleiton e Tereza. Disponibilidade para participação de
mesa e um mini-curso. A programação será enviada por e-mail; f) Programa de
extensão - correção dos projetos. A professora Maria Gorete socializou a
possibilidade criação de projeto de extensão na educação em presídios. A professora
Adriana informou que às segundas-feira está matriculada em disciplina na UFAL e
participa de projetos de extensão do Nepeal/UFAL. Quanto a segunda pauta,
Reconhecimentodos Cursos, as professores presentes receberam a solicitação feita
pela coordenação de química, e ficou determinado que a entrega dos documentos
será no 10/08/2010, devendo ser entregue à Tereza. Para a terceira pauta, Semana
Pedagógica, foram discutidas a participação dos professores nas mesas da semana.
Discutiu-se a necessidade de marcar uma data para reunião, com o objetivo de discutir
acerca o evento. Acerca da quarta pauta, Estágio Supervisionado, ficou determinada



a reunião para professores que têm turma de estágio para o dia 05/08 às 17:00 h na
UFAL - sala 2 pedagógicas. O último ponto da pauta tratou do Aproveitamento de
Concursada para a vaga remanescente do último concurso. Foram lidos alguns pontos
do processo da professora aprovada. Foi formada uma comissão composta por
Composta por Tereza, Severina e Gorete para analisar e responder o processo. Na
ocasião tivemos os seguintes encaminhamentos: A professora Gorete propôs a
elaboração de um encaminhamento único para o orientando (TCC, monitoria); Criação
de livro de protocolo para o núcleo pedagógico para entrega de documentos - planos
de atividades docentes semestral, relatórios de estágio, pagelas, plano de disciplinas
(duas via) e a sugestão do dia para reunião mensal do núcleo pedagógico para quarta-
feira a partir das 09:30h. Os professores Luciano, Talvanes, Nágib e Joana D'Árc
justificaram sua ausência. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Noélia
Rodrigues, a presente ata, assinada por todos os presentes acima nominados e
referenciados.
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