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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO
DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA
Aos 02 (dois) dias do mês de Outubro de 2013, realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do curso de
Pedagogia, campus Arapiraca, na sala 01 (um) do campus. Os participantes da reunião foram os(as)
professores(as) Ana Carolina Coutinho Gléria, (coordenadora); Lívia Couto Guedes (vice coordenadora);
Renata da Costa Maynart; Tereza Albuquerque; Janaíla dos Santos Silva; Ricardo da Silva; Aline Soares
~ Nomeriano; Neila da Silva Reis; Solma Baltar; Luciano Accioly Lemos Moreira; Sarah de Oliveira LoIlato; o
Técnico em Assuntos Educacionais Marcius Oliveira; e a discente Ivânia Pereira. A prof", Emanoelly Caldas de
Oliveira justificou a ausência, chegando ao final da reunião. Foram tratados os seguintes pontos de pauta,
conduzidos pela coordenadora Ana Carolina e discutidos pelos presentes: 1) Reconhecimento do curso de
Pedagogia: os dados devem ser preenchidos no site do e-MEC até abril de 2014. Compete aos membros do
NDE (Núcleo Docente Estruturante) e aos professores do curso a reelaboração do PPC (Projeto Político do
Curso), podendo ser feitas, no atual momento, alterações nas disciplinas que ainda não foram ministradas (5° ao
8° período); caso haja a necessidade de alterações na grade curricular geral, estas deverão ser feitas após a
conclusão da primeira turma. As referências bibliográficas das disciplinas devem ser informadas pelos
professores até o dia 25 de outubro de 2013 para a inserção dos dados no e-MEC. Foram propostas alterações
urgentes no PPC a serem implementadas já no próximo semestre letivo devido à alta carga horária de ensino
prevista para os docentes das áreas de Gestão Escolar e Educação Infantil, quais sejam: deslocar a disciplina de
Planejamento, Currículo e Avaliação da Aprendizagem do 5° para o 6° período do curso; e deslocar a disciplina
de Jogos, Recreação e Brincadeiras, e mais a eletiva, do 6° período para o 5° período. As alterações se
justificaram por haver apenas uma docente concursada para assumir as disciplinas da área de Educação Infantil
no curso, o que, anualmente, a sobrecarregaria em um semestre letivo, e a deixaria com disciplinas abaixo da
carga horária mínima de ensino no semestre seguinte - o ponto foi votado e aprovado por todos. Quanto ao
r estágio obrigatório foi discutida a seguinte proposta: Estágio I - Gestão (carga horária de 80 horas); Estágio 1IEducação Infantil (carga horária de 80 horas); Estágio III - Educação de Jovens e Adultos - EJA (carga horária
de 80 horas); e Estágio IV - Educação Fundamental - Séries Iniciais (carga horária de 160 horas) - proposta
aprovada por unanimidade. Também para o reconhecimento do curso foi requisitada a entrega do Curricullum
Lattes de todos os docentes, com as comprovações referentes aos últimos 5 anos de atividades, incluindo-se os
dados referentes até o final do ano de 2013. A entrega deverá ser feita até 10 (dez) de abril de 2014 para a
coordenação do curso. O TAE Marcius disse que repassará para os docentes uma tabela que poderá facilitar o
preenchimento dos dados pedidos pelo MEC. Para as providências com impressão e cópias, será destinada uma
cota de xérox para os docentes tirarem cópias dos comprovantes para o Curricullum Lattes. 2) Apresentação
oficial do docente Ricardo da Silva, transferido do campus do Sertão para Arapiraca. 3) A coordenadora Ana
Carolina ressaltou que também para o ato de reconhecimento do curso, os docentes que ministram disciplinas
com carga horária prática devem fazer mais um planejamento e um relatório referentes a tais atividades,
devendo o planejamento ser enviado no início de semestre, e o relatório ao final de cada semestre letivo,
constando a forma de avaliação das atividades. Em seguida, apresentou ao grupo um instrumento que poderá ser
utilizado pelos docentes para esse fim, de forma a padronizar esses documentos. Os docentes que ministraram
disciplinas dessa natureza no curso de Pedagogia, nos semestres anteriores, devem entregar esses documentos
até 18 (dezoito) de novembro de 2013 - instrumento aprovado por unanimidade. 4) A Formação dos membros
do NDE será realizada pela ProgeplUfal no dia 03 (três) de outubro de 2013 no campus de Arapiraca e deverá
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contar com a participação obrigatória dos componentes do NDE e do Colegiado do curso; serão vivenciadas 8
horas presenciais e 8 horas à distância através da Plataforma Moodle. Está prevista para essa formação a
proposta de reformulação do PPC; a professora Tereza ressaltou que deve haver consonância entre o NDE e o
grupo de docentes, destacando-se que o Colegiado deliberará sobre as modificações sugeridas pelo NDE. Ainda
a respeito do reconhecimento do curso, a docente questionou se devem ser guardadas as provas finais para a
comissão de avaliação do MEC, fato que ocorreu com outro curso do compus. Essa questão será levada para a
Prof', Antonieta (Progep), ministrante da formação supracitada. Uma questão importante para o reconhecimento
do curso é a guarda dos relatórios de Estágio Supervisionado pelo prazo de 2 (dois) anos. 5) Rateio de gastos
do VI Seminário de Estágio: a coordenadora Ana Carolina fez uma avaliação do evento, afirmando que os
alunos tiveram uma avaliação positiva, mas a questão dos gastos com eventos deveria ser discutida com o
,,_grupo. Todos concordaram em contribuir com o evento realizado, porém houve sugestões para eventos futuros:
prof'. Tereza sugeriu que se dividissem os gastos dos 2 (dois) eventos que envolvem todo o grupo, quais
sejam, Seminário de Estágio e Encontro Pedagógico; o prof. Ricardo sugeriu que o grupo faça uma previsão
anual dos gastos com eventos para que sejam solicitados recursos institucionais. Segundo ele, há a possibilidade
de se fazer pedidos dessa natureza no período em que o sistema de compras da SINFRA estiver aberto. A
professora Neila ressaltou que eventos das áreas específicas também são significativos para a formação dos
alunos, a exemplo do último evento coordenado por ela que viabilizou o diálogo com os movimentos sociais, e
que a falta de recursos é um fator que dificulta. Após a discussão desse ponto, o grupo concordou com a
proposta de que se estabeleça um cronograma de eventos com previsão de materiais a serem solicitados à
SINFRA no período aberto para as compras; caso os recursos não sejam viabilizados, o grupo concordou em
assumir os gastos dos 2 (dois) eventos gerais promovidos pelo grupo e que, no caso dos demais eventos, cada
docente deverá apresentar previamente a proposta de evento para o grande grupo com o objetivo de se chegar a
um consenso quanto aos gastos. Também se discutiu sobre a possibilidade de se fazer uma cobrança simbólica
aos alunos a fim de que se garanta a compra de materiais básicos para os eventos e, quando houver, o cadastro
de ISSN diante da necessidade de se registrar anais. 6) Localização de 2 (dois) data shows que pertencem ao
colegiado de Pedagogia e que foram entregues para conserto sem protocolo pela coordenação anterior. A esse
respeito, a prof", Lívia obteve do NTI e Setor de Patrimônio a informação de que não compensaria
~ financeiramente para a Ufal consertar os equipamentos e que não há previsão de sua reposição para o curso. A
)roF. Tereza destacou que recebeu os aparelhos quando era coordenadora do curso e que um destes foi
destinado à Coordenação de Extensão, e será necessário devolver o equipamento - mesmo quebrado - ao atual
coordenador de Extensão, que o está solicitando. Marcius esclareceu que o compus não está no momento para
pedidos de equipamentos e que na próxima "janela" ele avisará à coordenação. 7) Mastamentos para
qualificação de docentes: a coordenadora Ana Carolina solicitou à ex-coordenadora Tereza os critérios e a lista
com os nomes dos docentes a serem oficialmente liberados para afastamento, respeitando-se a ordem de
pertinência dos próximos pedidos. Na ocasião, Ana Carolina manifestou seu interesse em se afastar para o PósDoutorado. A professora Renata disse que há uma nova resolução a esse respeito, relacionada ao Estágio
Probatório, e o TAE Marcius comprometeu-se a pesquisar e apresentar em reunião posterior essa informação a
fim de esclarecer a todos sobre o tema. 8) Entrega de oferta de disciplinas para o semestre 2013.2 e ajustes
entre os (as) docentes de cada área. Houve consenso em relação à oferta e nenhuma consideração. 9)
Exoneração do prof. Roney - A prof' Ana Carolina informou sobre a previsão do pedido de exoneração a ser
apresentado pelo prof. Roney Wagner, membro titular do Colegiado do Curso; e que com a saída do professor,
será necessário convocar a suplência, o que será feito pela coordenação do curso. 10) Revisão da ata da
reunião sobre o processo de remoção do professor Ricardo: com a presença de um grupo menor de
professores, tratou-se da revisão de ata da reunião do colegiado do dia 08 de maio de 2013, a pedido da profa.
Janaíla. Por não haver consenso entre os professores em relação à redação final do texto, o qual expressava o
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processo de debates mantido sobre a transferência do prof. Ricardo Silva para a unidade de Arapiraca, o grupo
aceitou retirar por completo a fala da prof'. Janaíla da ata daquela reunião. Neila propôs que as próximas
reuniões tenham o seu áudio gravado para evitar distorções e discordâncias no momento de ser redigir a ata, e
que o grupo passe a se valer da transcrição do áudio como documento oficial; a proposta foi aceita pelo grupo.
Encerrada a reunião e não tendo mais nada a ser discutido, eu, Sarah de Oliveira Lollato, lavro a presente ata,
assinada por mim e pelos presentes.

JruwyAi)/:d.icb
Sarah de Oliveira Lollato

1Mz~k~~

~

Tereza Cristina Cavalcanti Albuquerque

Lívia Co~des

Luci

no{LIY

Lemos Moreira

SOlm~

~~.r1b~

Aline Soares Nomerianó

-~~~(~.(~
!tJanalla~~s~

V
IV~ira

Renata ~ynart

