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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 31 de outubro de dois mil e doze, o Núcleo Pedagógico da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca,

esteve reunido para discutir assuntos relacionados à atuação do referido Núcleo na Instituição, cuja pauta do

encontro foi enviada anteriormente para o e-mail dos professores componentes do grupo. Na ocasião, estiveram

presentes os(as) professores(as): Ana Carolina Faria Coutinho Gléria, Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque,

Adriana Cavalcanti dos Santos, Sandra Regina Davanço, Severina Mártir Lessa de Moura, Maria Gorete Rodrigues de.
Amorim, Aline Soares Nomeriano, Talvanes Eugenio Maceno, Luciano Acioly e Carloney Alves de Oliveira. A ausência

da Profª Lívia Guedes foi justificada mediante seu pedido de afastamento para participar de um congresso

internacional na cidade de San Luís Potosí, México. Os demais professores não justificaram ausência. A reunião teve

início com os seguintes informes: A profa. Tereza Albuquerque falou sobre a questão da vaga UAB, esclarecendo que

existe uma disciplina da Pedagogia que poderia estar vinculada a este curso, e que o curso de Ciência da

Computação modificou o perfil da vaga tendo aprovado uma candidata com o perfil exigido por eles, e não com o

perfil da Pedagogia, como era a proposta inicial para esta vaga. A profa. Ana Carolina informou sobre seu interesse

em montar um grupo de pesquisa no campus Arapiraca e pediu o apoio dos professores para a criação desse grupo

de pesquisa a ser denominado Práticas de Ensino. A profa. Gorete apresentou uma proposta para o encontro de

confraternização dos professores em dezembro/12 ou janeiro/13 sugerindo um passeio de Catamarã para conhecer

as ilhas em Maceió. A profa. Sandra informou que ficará no campus somente até janeiro/13, quando pretende pedir

exoneração da UFAL e retornar ao Paraná, mas se comprometendo a encerrar as disciplinas sob sua

responsabilidade até o final do semestre letivo de 2012.1. Finalizados os informes, a coordenadora do Curso de

Pedagogia, profa. Sandra Regina Davanço, fez a leitura dos despachos contidos no processo aberto pelo Prof.

Carloney Alves de Oliveira sobre o seu pedido de Remoção para o Centro de Educação (CEDU/UFAL). O processo,

que já foi encaminhado ao Centro de Educação (CEDU) e o setor de estudos de Ciências da Natureza e Matemática

do CEDU se pronunciaram com unanimidade a favor do pedido de remoção do professor, apresentando em plenária

um parecer favorável ao pleito, com algumas abstenções. Em seguida, o processo foi encaminhado para o campus

Arapiraca para pronunciamento deste Núcleo Pedagógico, que também o aprovou com unanimidade,

condicionando-o à publicação em Diário Oficial da aposentadoria da Profa. Maria Helena Ferreira Pastor Cruz, o que

acarretará na geração oficial da vaga a ser ocupada pelo professor Carloney no CEDU. Uma vez oficializada, a vaga

deverá ser disponibilizada para o Núcleo Pedagógico, que tomará as providências para a realização de concurso para

professor efetivo. E caso não seja possível aprovar um professor efetivo, será realizada uma seleção para professor

substituto. Na sequência, a profa. Sandra Regina Davanço fez a leitura dos despachos contidos no processo da Profa.

Janaíla dos Santos Silva, o qual já se encontra em tramitação no campus Arapiraca. Igualmente, o pedido de

redistribuição da referida professora, que solicita ser transferida do Sertão para Arapiraca, também recebeu parecer

favorável por parte do Núcleo Pedagógico, pronunciando-se com unanimidade através das opiniões das professoras

Sarah e Tereza, que compartilham as mesmas disciplinas na área em que a Profa. Janaíla pleiteia atuar. A profa.

Tereza Albuquerque contou que as professoras Janaíla e Sarah foram aprovadas no mesmo concurso e que, na

época, Janaíla já havia solicitado via processo seu aproveitamento na vaga da unidade de ensino de Arapiraca. Após

esse relato, o Núcleo Pedagógico aprovou o pleito da Profa. Janafla, condicionando-o à apresentação por parte da
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Direção Acadêmica e do Colegiado do curso em que a professora está lotada na unidade de ensino do Sertão, defV\

parecer favorável à sua transferência para Arapiraca. A partir desse parecer e da consequente geração da v~ga/

deverá ser encaminhada ao Sertão para que se realize novo concurso para professor efetivo. E caso não seja possível

contratar um professor efetivo, será realizada uma seleção para professor substituto. Dando continuidade, a Profa.

Sandra fez a leitura dos despachos contidos no processo aberto pela Profa. Severina Mártyr Lessa de Moura, o qual

está em tramitação em favor de seu afastamento para qualificação (Pós-graduação stricto sensu em nível de

Doutorado no Centro de Educação - CEDU/UFAL), durante o período de 1 (um) ano e seis meses, entre

fevereiro/2013 e julho/2014. Com unanimidade, o Núcleo Pedagógico se pronunciou favoravelmente ao pleito. Para

concluir os processos apresentados, a Profa. Sandra expôs a intenção da Profª. Ora. Neila da Silva Reis, da

Universidade Federal do Pará (UFPA), em assumir a vaga de Metodologia do Ensino de História, do curso de

Pedagogia do campus Arapiraca. Sandra informou que Neila esteve em Arapiraca e buscou professores da área para

demonstrar seu interesse pela vaga. O prof. Talvanes destacou a necessidade de se analisar primeiro o processo, que

ainda não chegou ao Núcleo Pedagógico. A profa. Aline contou sobre a conversa que teve com a Profa. Neila, a qual

informou que vem tentando ser transferida para Alagoas há vários anos também em virtude de ter seus filhos

residindo nesse estado. Aline disse que destacou para a professora Neila sobre o grande número de disciplinas que a

ela irá lecionar caso seja redistribuída, o que, segundo a professora Neila, não representaria um problema. Os

professores da área também analisaram o currículo da professora, o qual aponta para a ênfase em sua atividade de

pesquisa e um conhecimento notório em sua área de atuação. O grupo aprovou por unanimidade a vinda da profa.

Neila. Finalizados os pontos de pauta, e não havendo mais assuntos para tratar, eu, Carloney Alves de Oliveira, lavro

a ata, que será assinada por mim e pelos presentes.

Proft. Adriana Cavalcanti dos Santos
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