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Ata da Reunião do Colegiado de Pedagogia

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às catorze horas, na Universidade Federal de

Alagoas - Campus Arapiraca, reuniu-se o Colegiado de Pedagogia (CP), com a presença dos professores:"

Sandra Davanço (Coordenadora), Lívia Guedes e (Vice Coordenadora), Ana Carolina Faria Coutinho Gléria,

Sarah Lollato, Maria Gorete Amorim, Aline Nomeriano, Emanoelly Caldas de Oliveira e Tereza Cristina C.

de Albuquerque, para discutir e deliberar questões pertinentes aos trabalhos do CP. A coordenadora iniciou a

reunião com a distribuição da oferta acadêmica de cada professor para 2012.2. A professora Sarah perguntou

se a avaliação do estágio probatório de 2012.2 será prorrogada devido à paralisação do Campus Arapiraca. A

questão ficou em aberto para consulta. Sandra iniciou os informes falando sobre ordens (ainda não

oficializadas), no contexto da implantação do curso de medicina em 2015, sobre a realização no próximo

semestre de um simpósio para discutir a interiorização (objetivos, realização, bases), e para realizar sua

avaliação, sob responsabilidade da Pedagogia. Passou informes sobre a reestruturação do Tronco Inicial,

discutida em reunião na semana passada. Falou da previsão da implantação de algumas disciplinas e trouxe a

sugestão de um diálogo para a integração com os demais grupos (cursos) do Campus. A professora Sandra

comunicou que na semana passada recebemos a transferência da professora Bartira. Informou que foi

consultada por João Paulo (Progep) sobre a possibilidade de assumirmos a carga-horária da referida

professora. A resposta foi que as novas turmas vão para o professor Vicente que está como substituto. Sandra

diz que recebeu documento de João Paulo da PROGEP para encaminhar a nova vaga para o curso, e que o

mesmo passou pela direção do Campus. Sandra destacou que, em relação à transferência da professora

Bartira, nada passa pela coordenação do Curso ou Direção, uma vez que se trata de questão judicial.

Explicou que a professora foi para a UFS sem ter a vaga para ser redistribuída, mas que legalmente teria

direito à redistribuição por ter esposo e filhos em Sergipe. Concluiu-se que nós vamos tentar pleitear uma

nova vaga. Sandra avisa que já havia solicitado a transferência da professora Janaílados Santos Silva, do

Campus Sertão para o Campus Arapiraca, e que os professores da disciplina Desenvolvimento e

Aprendizagem optaram por não abrir vaga de concurso para a área, aceitando a transferência da professora.

Porém, o Campus Sertão, na pessoa do Diretor Gabriel, está condicionando a liberação da referida docente a

sua substituição por outro professor. Cogitou-se a possibilidade de a professora assumir turmas em ambos os

campi, somando 22 horas/aula, viajando e ministrando diferentes disciplinas, mas a distribuição das

disciplinas da professora não será feita agora. Dessa forma, aguardamos a chegada do professor substituto

para o Campus Sertão. Quanto à transferência de Carloney, Sandra informa que já foi aprovada aqui, e que já

passou pelo Conselho do Cedu. Nesse caso, também esperamos o substituto. Sandra informou, ainda, que a

vaga em substituição ao professor não pôde ser incluída no edital da semana passada, pois não foi feita em

tempo a comunicação dessa demanda à Adlany (TAE). Por isso, ele se mantém conosco até o próximo
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semestre. Sandra informa que vai pedir exoneração em janeiro. Em relação aos processos de afastamento"

para qualificação dos professores Adriana e Talvanes, o Colegiado aprovou os pedidos condicionando-os da

seguinte forma: As professoras da área de Gestão deverão assumir as turmas da Prof'. Adriana e a Prof'.

Neila, que chegará redistribuída da UFPA" deverá assumir as turmas do prof. Talvanes. A aceitação das

docentes deverá ser manifestada mediante a assinatura de declarações que posteriormente serão anexadas aos

processos. Diante disso, o Colegiado aprova o afastamento dos docentes a partir de 2012.2, durante o período

de 1 (um) ano. Sandra informa que a Prof'. Neila está prestes a assumir no campus Arapiraca e que a mesma

se comprometeu, ainda que a portaria não tenha saído, a assumir as disciplinas do professor Talvanes, para

que ele possa se afastar para qualificação. A Prof'. Lívia concorda com o procedimento e informa que

Adlany (TAE) pediu para lembrar que os professores devem atualizar seus planos de trabalho no SIE WEB.

A Prof'. Gorete informou que ela e os professores Tereza e Wilmo participaram, nos últimos dias 5 e 6,

como coordenadores do II Encontro de Iniciação à Docência, que contou com a participação dos alunos na

apresentação de trabalhos. Destacou que, no geral, o PIEID tem contribuído significativamente para a

formação dos futuros professores, dando-lhes a oportunidade de desenvolverem projetos interessantes

acompanhados por coordenadores de cada área. Falou ainda dos relatos de professores sobre a relevante

troca entre eles e os alunos do PIDm, que os incita à reflexão. A professora Gorete informou que na próxima

quarta-feira, às 8:30h, ela e a professora Lívia, como coordenadoras do projeto sobre Conselho Escolar,

realização a 103Reunião Ampliada do Fórum Regional e Conselhos Escolares, quando será feita a avaliação

do projeto de extensão que entrará em seu terceiro ano de atividades. A Reunião acontecerá no Centro de

Formação, ao lado da Escola Municipal Hugo Lima, em Arapiraca/AL. Sandra informa que algumas vagas

não tiveram inscritos no concurso. Tereza pergunta qual é a carga-horária para cada professor na oferta

2012.2. Questiona sobre a inclusão da Pof'. Janaíla na distribuição das turmas da disciplina de

Desenvolvimento e Aprendizagem e diz que a divisão da ofertam uma vez sem a professora, não está

coerente. Propõe que uma das turmas da tarde fique com Janaíla. Sandra responde, repetindo, que já havia

conversado com a professora Eliane (Diretora do Campus Arapiraca) e que o professor Gabriel (Diretor do

Campus Sertão) só vai liberar a professora Janaíla quando tiver um professor para substituí-Ia. Tereza afirma

que já mandamos a vaga. Sandra diz que Janaíla se comunicou com a coordenação via e-mail e que a não

inclusão imediata de Janaíla prejudica o curso, pois precisará refazer várias vezes a oferta. Sandra diz que

não pode fazer com que a professora assuma turmas nos dois campi. A professora Gorete propõe como

encaminhamento para o caso que Tereza, Sarah e Sandra conversem com o professor Gabriel para tentar

resolver a questão em conjunto, já que a compreensão das partes é diferenciada. Gorete pergunta se o

concurso já abriu e se há inscritos, pois, segundo ela, nesse momento não seria possível ter o nome da

professora Janaíla na oferta. Seria o momento de resolver a questão com os professores, coordenadores e

direção. Tereza informou que também está acompanhando a situação e que falou com a professora Eliane. ~
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Sandra aponta um equívoco na comunicação entre as partes. A professora Lívia, em tom apaziguadôr,

retoma ao ponto em questão. Fala que está acompanhando a coordenação e que os encaminhamentos da

Direção foram diferentes para Tereza e para a Coordenação da Pedagogia. Diz que Adlany (TAE) informou

que a Progep transmitiu a Everaldo (Direção Acadêmica) a informação de que Carloney só poderia ir para

Maceió em abril se assumir aulas nos dois campi, pois não haverá concurso agora. Sarah perguntou sobre

qual é o nosso prazo limite pra resolver essa questão. Aline respondeu que o prazo final é o dia 17. Sandra

comenta que é janeiro/13. Tereza fala que deverá haver uma reunião para tal e que se sente prejudicada, pois

as quatro aulas de DA estão na sexta-feira. Sandra lembra que para fazer os horários enviou e-mail

consultando a todos sobre suas necessidades. Lembra que os cursos são vespertinos, por isso não tem como

colocar aulas no turno da manhã. Gorete diz a Tereza que se for preciso ela pode fazer o ajuste. Tereza

destaca ter falado que gostaria de trabalhar com a turma de Educação Física. Gorete repete que, sobre a

transferência da professora Janaíla, seja feita uma reunião específica e sobre as turmas de Educação Física e

Química, que pode alterar seu horário, pois a justificativa de Tereza é justa, já que está acompanhando

PIBID na escola vizinha. Mas diz que houve uma falha de comunicação. Sandra aborda o assunto da eleição

da nova coordenação. Lívia se propõe a continuar como vice. Sarah comenta que como Sandra sairá em

janeiro, podemos contar com os professores concursados. Tereza pergunta se Sandra colocou carga-horária

para Neila e ela responde que não. Ana Carolina se prontifica a ficar na coordenação. Sandra propõe que Ana

Carolina assuma a coordenação por apenas 1 (um) ano, completando os dois anos de mandato em curso.

Gorete diz que essa gestão complementar possibilitaria que alguém que está em período de seleção possa

fazê-Ia sem estar preso á gestão. Tereza diz que o mandato de Lívia termina em janeiro de 2014. Aline

pergunta sobre a eleição do CP. Sandra e Sarah concordam que é preciso formalizar tal processo. Tereza

sugere que a eleição aconteça no início de 2014. Aline informa que não deseja continuar com a análise da

progressão. Sandra fala sobre a necessidade de formação do Núcleo Docente Estruturante/NDE da

Pedagogia. Diz que Adlany está com muito trabalho com as demandas do Curso de Pedagogia, e que já

possui uma lista com as atividades a serem desenvolvidas pelo NDE. Sandra fala que nos outros cursos,

quem não faz parte do Colegiado é do NDE, e que este atua no encaminhamento de tudo relacionado ao

curso, a exemplo da matriz curricular, dos estágios, do projeto pedagógico etc., além da Avaliação do Corpo

Docente da Pedagogia, que é necessária para as ações de avaliação do Curso pelo MEC. Os componentes

escolhidos para o NDE são: Luciano, Ana Carolina, Tereza, Sabrina (Tronco Inicial) e Emanoelly. Tereza

recomenda a definição da Comissão de Avaliação de Docentes da Pedagogia para que os alunos

avaliem os professores do 10 e 20 período. Os componentes escolhidos foram: Tereza, Emanoelly

e Adriana. Gorete cita os nomes escolhidos para compor o CP: Ana Carolina e Lívia Guedes

(suplente), Luciano e Maria Gorete (suplente), Nágib e Emanoelly (suplente), Sarah e
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Aline (Suplente), Roney e Marcelo Karlone (suplente), Adlany e mais alguém como suplente, e

dois alunos. Quanto à Coordenação de Estágio da Pedagogia e Licenciaturas ficaram as

seguintes pessoas: Sarah e Gorete como vice. A composição do NDE escolhida foi: Luciano,

Ana Carolina, Tereza, Sabrina e Emanoelly. Na ocasião também foi formado o Conselho do.
Campus: Gorete, suplente: Tereza. Ao fmal da reunião o grupo definiu como data de

confraternização de final de ano o dia 19/12, às 12:00h, na pizzaria Mil Graus, com a realização

de um amigo-secreto. A reunião foi encerrada às 16:43h.

Maceió, 10 de dezembro de 2012
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