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Aos seis dias do mês de março de 2013, no auditório
13h30min,

reuniram-se

os professores Ana Carolina Faria Coutinho

Oliveira, Janalla Silva, Vicente
Wagner,

da Universidade

Barreto,

Federal de Alagoas - Campus de Arapiraca, às

Gléria, lívia Couto Guedes, Emanoelly Caldas de

Maria Gorete Rodrigues de Amorim,

Neila Reis, Solma Baltar, Aline Nomeriano,

luciano

a Técnica em Assuntos

Accioly, Sarah lollato,

Educacionais

Roney

(TAE) Adlany Freire e a

bolsista Isis Marques para a reunião ordinária do colegiado de Pedagogia e Núcleo Pedagógico. Justificaram a ausência
(em atividade do PIBID), e Cheila Francett. (1) Informes: (1.1) A Profª. Ana Carolina

as professoras Tereza Albuquerque
informou

que está aberto o período para solicitação de livros e que os professores deverão apresentar

relativas às disciplinas; (1.2) já foram publicados

no Diário Oficial de 25/02/2013,

as demandas

seção 2, pág.29, a exoneração

da

Profª. Sandra Davanço e a remoção do Prof. Carloney Alves para o campus A.C Simões (Maceió), no Boletim de Pessoal
de 2013; (1.3) A Profs. Solma Baltar informou

ANO XX, W 02 de 25 a 28 de fevereiro

pela Profs, luzia (Biologia) e o convite aos docentes

que está sendo desenvolvido

sobre um projeto do MEC/SESU
do Núcleo Pedagógico para, em

parceria com a Biologia, realizarem cursos para a formação

de professores da Educação Básica. Solma socializará as

informações

procurar

informou

através de e-rnail e os interessados

que os professores

substitutos

deverão

estão sendo alocados

diretamente

para as mesas dos docentes

temporariamente

quais sejam, Talvanes, Adriana e Severina. (2) Em seguida, foram tratados

afastados para qualificação,

pontos de Pauta: (2.1) Formalização do Colegiado: Ana Carolina informou
eleição do colegiado

a Profs. luzia; (1.4) Ana Carolina

e solicitou

necessários à sua formalização,

à Comissão Eleitoral

que já foram contabilizados

(Profs. Janaíla e Tereza) que concluam

os quais servirão de base para os documentos

os seguintes
os votos da

os procedimentos

oficiais que precisam ser enviados pela

(2.2) O resultado final da eleição do colegiado foi

coordenação

do curso de Pedagogia até a próxima quarta-feira;

apresentado

pela Profs, Janaíla: 100% dos votos foram destinados à Chapa Única, na qual a Profê. Ana Carolina Faria

Coutinho Gléria assume oficialmente

do Curso de Pedagogia, e a Profs. lívia Couto Guedes

(3) Registro e Formalização dos eventos da Pedagogia: Ana Carolina informou que uma cópia de

a Vice-Coordenação;

dos eventos realizados pelo curso deve ser enviada para a TAE Adlany; (4) Encontro Pedagógico

todos os relatórios

(E.P.): A Profª. lívia informou
como temática

a função de coordenadora

de abertura

que a comissão organizadora
do evento

por Gorete, Vicente e Iivia], selecionou

do E.P (formada

"A Atuação do Pedagogo na Contemporaneidade"

realizado nos dias 03, 04 e 05/04/13J das 18h30 às 22h. Disse, ainda, que conforme
alunos da Pedagogia

(12

e 3º períodos) constituirão

e confirmou

a última reunião do colegiado, os

o público alvo do evento, já que a intenção é que ele se consolide

como um evento específico do curso. A Profs. Gorete sugeriu que alunos de outros cursos também
e que a UNEAl deveria ser convidada para o evento, já que ele é considerado
sugeriu deixar o evento
próximos

aberto

à comunidade.

dimensão, voltado

anos seja pensado um outro

convidar

uma ampliação
evento,

de se abordar

Básica. Gorete argumentou
pela universidade;

possam participar

como uma ação de extensão. Janaíla
professores

da UNEAL para os

das boas-vindas

a exemplo

para as discussões da área da Pedagogia, e com um formato

falou da importância

oferecida

Adlany e Neila sugeriram

eventos. lívia destacou que este evento é, na verdade,

curso, e sugeriu que nos próximos

que ele será

aos calouros do

de um congresso com maior

característico

de extensão. Adlany

nesse evento as possíveis áreas de atuação dos Pedagogos, além da Educação

que a Educação Básica é o nosso campo de reflexões e para qual se direciona a formação
tratando

da atuação do pedagogo

Médio, Adlany destacou, ainda, a importância

de travarmos

nas escolas que oferecem

a formação
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instituições
virtual

de Arapiraca que ainda formam

para o Magistério.

do curso de Pedagogia para que seja apresentada

comissão organizadora

na abertura

num formato

proferida

por Ana Carolina

curricular

do curso, contemplando

semelhante

fala de Marcius Antonio

a um cerimonial

(coordenadora

(o convite

de Pedagogia)

dos procedimentos

Sarah e Solma para, junto com ela, comporem

relatórios,

faltantes e encaminhará
professores:

Gorete

sugeriu

acadêmicos

pertinentes

pelos docentes

dos documentos

pagelas e planos de disciplina.

de registro

(6) Adlany lembrou
e controle

Biologia, Saberes e Metodologias
Formação

de Professores

Andamento

dos processos de afastamento
oficializado

acadêmicos,

para qualificação

do Ensino de Química

Saberes e Metodologias

dos professores

Campus; (9) Pedido de redistribuição

não seguiu os trâmites

Adriana e Talvanes: o afastamento

e transferência

e consistem

oficiais, ou seja, o processo não havia chegado ao

então, a receber a professora

do Prof. Ricardo, compus do Sertão: A Profs. Aline Nomeriano
o pedido e aguardar a abertura

e transferir

para o

a vaga da Pedagogia;
apresentou

o parecer
do Prof.

de vaga em concurso para professor

o qual não contemplaria,

do setor de estudos, especialmente

e Educação - nuclear para a atividade

Os dois

interna para o curso de Química

da área de estudo de Políticas Educacionais acerca do pedido de transferência

responsáveis pela área, as prioridades

momento,

Vamashita:

seria aceita por este colegiado, desde que todo o procedimento

O parecer se baseou na análise do currículo do professor,

autonomia

transferência

assinado pelo colegiado da Química, de forma a garantir

Ricardo (Sertão), no qual resolvem indeferir

reagir ao indeferimento

reunião do Conselho do

dos Professores Wilmo (Química) e Miyuki

do Ensino de Química e Biologia) e posterior

em documento

argumentos

de

na vinda da Profª. Miyuki Yamashita, da UFRO, para a vaga da Pedagogia

curso de Pedagogia o prof. Wilmo, cuja redistribuição

apresentou

(8)

para consulta ao curso e área acadêmica da qual a professora faz

do campus de Arapiraca. O curso de Química se comprometeria,

efetivo.

e

do Ensino de Língua

da Educação Básica, Ensino de Matemática;

parte; tanto este, como o processo do Prof. Talvanes, deverão ser analisados na próxima

assinado pelos docentes

dos documentos

pela reitoria, foi revogado a pedido da Direção Acadêmica do campus de Arapiraca

campus de modo que pudesse ser encaminhado

(10) Pedido de Redistribuição

quais sejam:

o edital do próximo concurso para professores efetivos com 06 (seis)

e Política e Organização

uma vez que a aprovação do afastamento

(Saberes e Metodologias

as professoras

que agilizem sua entrega; (7) Concurso e Seleção de

do Ensino de Física e Matemática,

Portuguesa,

de

que a Coordenação

Ana Carolina fará um levantamento

e-rnaíls para cada professor, solicitando

pedidos estão relacionados

a ser

à matriz

aos alunos; (S) VI Seminário

para a realização do evento, e convidou

a sua Comissão Organizadora;

deverá ser publicado em junho/13

Adriana, anteriormente

de todo

da fala de abertura
um olhar voltado

vagas para a Pedagogia: Gestão Escolar e Práticas Educativas, Saberes e Metodologias

descrito seja firmado

convidou,

o campo escolar como foco de atuação do pedagogo; em seguida, afirmou que a

(TAE) tratará

à entrega

foi aceito). A respeito

no evento,

Estágio: Ana Carolina sugeriu o início do mês de agosto/13

planejamentos,

do evento; também

da página ..2
em nome da

do E.P., as professoras Janaíla, Neila e Sarah para realizarem a tarefa de apresentação

o evento

deve ficar atenta

Lívia falou da necessidade de atualização

segundo os docentes

no que diz respeito à disciplina de Trabalho

de ensino -, e pesquisa. Janaíla não concordou

com o parecer da área e

de defesa para a vinda do professor. Também aventou sobre a possibilidade

de o professor

dando entrada com um processo judicial. Os professores Lívia, Gorete e luciano defenderam

da área em decidir

sobre a aprovação

ou reprovação

desse tipo de pleito

e destacaram

a

que, até o

é assim que o grupo de professores vem atuando. Inclusive, exemplo disso é o caso da própria professora

Janaíla, que também

veio redistribuída

do campus do Sertão porque se respeitou

o desejo da área de estudo de
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Desenvolvimento
Aprendizagem

e Aprendizagem.

Lívia comparou

os procedimentos

feitos

pela área de Desenvolvimento

e '-3

(DA), da qual faz parte a referida professora, com o processo atual movido pelo prof. Ricardô, da área

de Política Educacional. Mencionou

que, na ocasião do pedido de redistribuição

da profa. Janaíla, mantendo

o hábito

de consultar as áreas sobre pedidos dessa natureza, as professoras Sarah e Tereza, que compõem a área de DA foram
designadas para deliberar

sobre o assunto, em função de sua autoridade

vinha sendo acatado e seguido pelos demais professores,
prof. Rircardo o procedimento

seria diferente,

na área, um procedimento

até então. Nesse sentido, questionou

que

por que no caso do

uma vez que quem decidiu sobre a vinda da professora Janaíla foram as

professoras

da área a qual ela pertence.

professores

Aline, Neila, Severina e Talvanes, os quais compõem

indeferir

intelectual

Assim, defendeu

a autoridade

intelectual

e o direito

a área de Política Educacional,

o processo do prof. Ricardo, e declarou, ainda, que não se sente confortável

de escolha dos
para deferir

ou

em dar um parecer sobre uma

área a qual ela não pertence. Ana Carolina sugeriu que a área desse mais uma oportunidade

ao professor, permitindo

que ele seja avaliado numa espécie de sabatina, de modo a revelar se ele teria condições técnicas de assumir a
disciplina de Trabalho e Educação. Aline reafirmou
material apresentado
do professor

e posicionamento

pelo professor em seu processo, ressaltando

e da área. Argumentou,

deveria ser levada novamente
professores

o procedimento

(referindo-se

ainda, que qualquer

pois ela se sente desconfortável

diferente

da que foi recomendada

ela, individualmente,

pela área

decidir por um grupo de 4

à Neila, Severina e Talvanes). Gorete opinou de forma que se fosse fazer uma

sabatina isso deveria se tornar um procedimento

Carolina, de se oportunizar

que há diferença entre o foco e perfil de pesquisa

conduta

à área para consulta, não podendo

também

assumido pela área diante do

e não uma exceção, Aline disse que a análise tem que ser imparcial,

de desautorizar

uma conversa/sabatina

a área. A professora

Lívia foi contra a sugestão dada pela Ana

ao professor, visto que contraria

uma decisão tomada pelo grupo

de professores da Pedagogia e Núcleo Pedagógico, de respeitar a área de estudos, e que se alguma medida avaliativa
diferente

da análise do processo fosse adotada,

público. Defendeu, portanto,

Ao final da discussão, ficou resolvido
indeferido;

seria mais indicado

que o professor

que a área teria seu parecer respeitado,

Accioly Lemos Moreira,

"Lomeriªno,

Emanoelly Çaldas de Oliveira e

dos Santos Silva; Comissão de Eleição do Colegiado - Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque

Santos Silva; Coordenação de Estágio da Pedagogia e Licenciaturas - Sarah de Oliveira
Rodrigues de Amorim;

Conselho do Compus: Maria Gorete

Comissão Organizadora

Rodrigues

de Amorim,

o colegiado da Matemática

esclarecimentos.

responsável

Lollato e Maria Gorete

Tereza Cristina Caval!canti de

- as professoras Solma Baltar e Neila Reis assumirão, respectivamente,

pela coordenação

do pré-congresso

no compus,

Lívia

a indicação de dois docentes para

de titular e suplente; (12) Congresso acadêmico: devido à falta geral de informações
prof. Alcindo,

e Janaíla dos

do Encontro Pedagógico 2012.2: Maria Gorete Rodrigues de Amorim,

Couto Guedes e Vicente José Barreto Guimarães. A Profs. Ana Carolina solicitou
comporem

foi

Emanoelly Caldas de Oliveira e Anderson de Alencar

Menezes; Comissão de Avaliação de Docentes da Pedagogia - ~

Albuquerque;

ao concurso

ou seja, o pedido do professor

(11) Confirmação das Comissões: Núcleo Docente Estruturante (NDE) - luciano

Neila da Silva Reis, Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque,

J~

se submetesse

que o colegiado deveria manter a mesma linha para analisar processos dessa natureza.

as vagas

sobre o evento, decidiu-se que o

deveria

ser procurado

para prestar

Finalizados os pontos de pauta, e não havendo mais assuntos para tratar, eu, Isis Marques, lavro a

ata, assinada por mim e seguida pelos demais presentes. Arapiraca, 06 de março de 2013.
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lsis Marques

II

-

Profª. Drª. An

li a Faria Coutinho Gléria

~
Profª. Ma. lívia Couto Guedes

Prol. Dr. Luci n~mos

Profs, Ma, Sarah de Oliveira Lollato

Profs. Ma. Aline Soares Nomeriano

Profª. Ma. Maria ~gues

Prof. Dr. Roney Wagner Vieira

Moreira

•

de Amorim

Adlany

em Assuntos Educacionais)
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