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UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS ARAPIRACA
Núcleo

Pedagógico

DA UFAL, REALIZADA EM 29 DE

ATA DA 8ª REUNIÃO DO NÚCLEO PEDAGÓGICO

SETEMBRO DE 2011
Aos vinte

e nove

LACAPS, bloco

dias do mês de setembro

B, da Universidade

realizou-se

a reunião

presentes:

Tereza

Sandra

Davanço,

Maceno,

Cristina

justificando
o ponto

do Núcleo

Lemos.

Severina

(1) Informes:

da professora

o Congresso Acadêmico

participando

com a oferta de mini-cursos,

que a validação

Congresso Acadêmico

do Núcleo,
Adriana

Gorete

em Arapiraca

Amorim,

Talvanes

professora

Eugênio

Tereza,

Cavalcanti.

oficinas e orientação

iniciou

Em seguida

de trabalhos.

será até o dia 3 de outubro

e a Direção

Estavam

Lívia Couto e Sarah Lollato

que acontecerá nos dias 17 (abertura)

do evento

Maria

da UFAL. Grande parte dos professores

dos trabalhos

Arapiraca,

Universidade.

Alves,

(manhã, tarde e noite) e 20 (manhã e tarde) de outubro;
Organizadora

Campus

Lessa de Moura,

(1.1.) As professoras

coordenando

informou

Mártyr

na sala do Projeto

(UFAL),

da referida

Carloney

A coordenadora

a ausência

mil e onze

de Alagoas

Pedagógico

de Albuquerque,

Lívia Guedes,

Luciano Accioly

a reunião
iniciado

mensal

Federal

de dois

r

foi

estão

do Núcleo está
A profa. Lívia

através

do site do

18 (manhã, tarde e noite) e 19

informou

Acadêmica

ainda que a Comissão
decidiram

concentrar

Congresso em três dias por motivos de segurança; a idéia dos cursos sobre a participação

o
dos

alunos da rede pública não foi aceita por medidas de segurança. (1.2.) Carloney informa sobre
a Semana da Matemática

nos dias 16,17 e 18 de novembro

de 2011. (1.3.) Luciano informa

sobre a Reunião do Fórum em 28 de setembro

de 2011 e da formulação

(UFAL e Unidades do interior),

partidária;

contra os cursos pagos;
ensino público

educação à distância

universitário,

Núcleo Pedagógico

sem vinculação

informa

participarem
sobre a

convite

para quem tem essa luta

e outras bandeiras

do Fórum.(1.4)

contra a privatização

A profa.Tereza,

Folha de preenchimento

de um Jornal local

coordenadora

do
do

das férias até o dia 15 de

outubro e esclarece sobre a necessidade de que todos preencham juntos e como preencher de
forma mais adequada para todos. (1.5.) Outro informe da coordenadora
do Conselho Provisório

para aprovação

do Regimento

diz respeito à Reunião

do Campus; foram levantados

alguns

destaques novos sobre a composição do Conselho Atual; duas propostas foram apresentadas
a vencedora indica que cada colegiado de curso deverá apresentar
do colegiado do curso com uma suplência. Além destes professores

e

um professor que faz parte
mais 4 outros poderão se

candidatar para serem escolhidos a partir da votação do corpo docente do Campus. Os demais
assentos ficam da mesma forma. (1.6.) A profa. Tereza informou sobre a reunião entre a UFAL
e representante

do Ministério

ocorrida em 22/09/11.

Público Estadual para discutir sobre a segurança no Campus,

Esta foi mais uma atividade dentre outras que ocorreram

no Campus

neste período, provocada pela última invasão de reeducandos. (1.7.) A coordenadora informou
que o Colegiado da Matemática foi redimensionado

devido à saída de alguns professores e a

mesma agora passará a ser membro titular e o prof. Carloney será o seu suplente. (1.8) A
coordenadora do Núcleo informou que a vaga UAB remanescente do Edital n.69/1O ainda não
foi reaberta porque a PROGEPsolicitou à Direção Acadêmica a uma justificativa

pela mudança

do perfil da vaga. Esta mudança foi decidida pelo Núcleo e encaminhada via ofício para a
PROGEP.Finalizado o ponto de informes, é iniciado o Ponto (2): Leitura e aprovação das atas
das reuniões de 05/05/2011;

02/06/2011

PPOno Tronco Intermediário

dos cursos de Licenciatura em Física, Matemática

coordenadora

e 01/07/2011.

Ponto (3): Situação das turmas de

do Núcleo informa que estamos com três turmas sem aulas de PPO desde o

início do semestre letivo 2011.2, por conta do afastamento
podemos

e Letras. A

solicitar

substituto

Instituição, apenas informou

pois a referida

professora

da Profa. Bartira Telles e não

não regularizou

sua situação na

que estaria afastada por 45 dias, e passado este período não

retornou às atividades e não comunicou à Coordenação do Núcleo sobre a sua situação atual.
Em nenhum momento, desde o início do semestre a profa documentou oficialmente
Pedagógico sobre o seu afastamento.

o Núcleo

A professora Bartira também não incluiu as notas dos

alunos no sistema, referente às disciplinas ministradas por ela em 2011.1. Ficou definido que a
Coordenação irá encaminhar

um ofício à Direção Acadêmica informando

sobre a situação

desta professora, a ausência de contato desta com a coordenação do Núcleo e o prejuízo que
vêm sofrendo

os alunos deste período

(2011.2) e do período

anterior

(2011.1), com a

finalidade de que a Direção Acadêmica solicite a presença da profa, Bartira à Universidade
para oficializar
intermediário

a sua situação atual

evitando

dos cursos de Licenciatura

em

maiores

prejuízos

Física, Matemática

aos alunos do Tronco
e Letras.

Ponto

(4):

Redistribuição da carga horária: situação do prof. Talvanes Maceno. Na semana anterior a esta
reunião, a coordenação do Núcleo foi informada sobre a não existência de uma das turmas
destinadas ao prof. Talvanes Maceno e propôs a redistribuição da carga horária considerando
que os demais professores possuem carga horária elevada de aulas e o referido professor que
tem carga horária de 8 horas estava com apenas 4 horas de aulas semanais. No contexto a
discussão apresentada

pelo

prof.

Talvanes

e prof.

Lucíano foi

colocada

a partir

da

miserabilídade da situação atual que as instituições públicas passam; desvalorização do ensino
e do profissional docente; dificultando a formação continuada; a falta de apoio institucional foi
colocada como um agravante para a qualidade das ações de ensino e de pesquisa como,
também, para a produção literária dos docentes.
carga horária em sala de aula impossibilita

Somos avaliados pela pesquisa, porém a

esta produção

científica.

Tendo em vista o

adiantado do semestre letivo e a limitação referente à área de atuação do professor não foi
possível redistribuir
Carloney, solicitou

a carga horária por falta de consenso no grupo. Ponto (S): O prof.
um documento

da Coordenação do Núcleo Pedagógico, registrado

em

cartório, líberando-o de 20 horas de trabalho, uma exigência para o aceite de sua inscrição no
Programa de Doutorado da UFS. Após discussões sobre a legibilidade do documento, o Núcleo
definiu que não seria possível atender a solicitação. Ponto (6): Necessidade de concurso para
Pedagogia para o próximo ano. Ficou definida uma comissão composta pelas profas Tereza,

..

Ana Carolina e o prof. Luciano para estudar o Projeto do curso de Pedagogia e apresentar
necessidade de contratação

para o próximo

a

ano. Ponto- (7): Situação atual das Coordenações

de Letras e Pedagogia. A professora Lívia fez um rápido histórico do processo de definição das
coordenações

de Letras e Pedagogia e destacou que foram entregues

escrito por ela, justificando

que não mais permanecerá

Letras e outro documento

com o mesmo teor, escrito pela professora

dois documentos:

no cargo de coordenadora

um

do curso de

Tereza relacionado

coordenação do curso de Pedagogia, visto que as mesmas estavam assumindo atribuições
ter portaria

publicada e função gratificada

destinada.

Estes documentos

reitor acadêmico

prof. Anderson

Campus Arapiraca.

Dantas em reunião com os coordenadores

Ao final da reunião,

horas, após seus compromissos

as professoras

Emanoelly

e Sarah chegaram

Sarah Lollato
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em

ao Pró-

do auditório

em sala de aula. Nada mais havendo a tratar,

Martyr Lessa de Moura, assino a presente ata, seguida dos demais presentes:
Severina Lessa

sem

foram entregues

18/08/2011 à Direção Acadêmica do Compus Arapiraca e esta entregou publicamente

à

do

às 17

eu, Severina

