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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA
E NÚCLEO PEDAGÓGICO

Às 15h do dia 06 de agosto de 2014; na sala 15 do bloco "B" da Universidade Federal de Alagoas Campus de Arapiraca reuniram-se os professores Ana Carolina Faria Coutinho Gléria, Lívia Couto
Guedes, Ivanderson Pereira da Silva, Aline Soares Nomeriano, Marta Maria Minervino dos Santos,
Nágib José Mendes dos Santos, Rosemeire Marcedo Costa, Janaila dos Santos Silva, Neila da Silva
Reis, Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque, o representante dos técnicos Marcius Antônio
Oliveira, e o bolsista Clebson Luis da Silva para a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Pedagogia e Núcleo Pedagógico. A técnica Adlany justificou sua falta, pois estará esta tarde em um
enterro na Cidade de Major Izidoro. A professora Solma justificou que está em Recife dando
assistência a uma tia que está enferma. Os professores Anderson Francisco Vitorino, Luciano
Acciolly Lemos Moreira, Vanessa da Silva Alves e Maria Betânia Gomes da Silva Brito justificaram
ausência por estarem em consultas médicas. A professora Renata Maynart, está em uma reunião em
Maceió, com os professores de Educação Infantil dos demais Campi da DFAL. A reunião foi
presidida pela Professora Ana Carolina Coutinho Gléria, Coordenadora do Curso de Pedagogia e
Núcleo Pedagógico, que a iniciou com os seguintes Informes: (1) A coordenação já está instalada na
nova sala no bloco administrativo do Campus. (2) O pro-reitor de Graduação Amauri Barros está
analisando recursos para a composição da brinquedoteca do Curso de Pedagogia, e a diretora geral
do Campus, profa. Eliane Cavalcanti, já disponibilizou espaço físico e está, juntamente com o -.pessoal do Curso de Arquitetura, viabilizando um projeto para execução o quanto antes. (3) O
Coordenador de Graduação, Marcius, solicitou o nome de 4 discentes para seremmonitores do
CAIITE. A professora Livia fará consulta aos alunos. Marcius informou que pode haver a
possibilidade de ter uma bolsa de 100 reais para cada aluno. A professora Janaila perguntou sobre a
inscrição de conferencista - outros professores apresentaram estar com o mesmo problema - que está
tendo dificuldade de acesso que não seja como participante. Marcius disse que somente ontem as
propostas de Arapiraca foram' disponibilizadas. A professora Tereza. falou. sobre as muitas
dificuldades que estamos tendo no CAIITE. (4) Enade - A professora Livia .mencionou que, de
acordo com novas informações, o curso terá que inscrever os alunos do 2° período e informar que
não terá concluintes no ENADE. Essa atividade será compartilhada com Adlany, pois o prazo é
curto. (5) Eleições para a Coordenação de Pedagogia e Núcleo Pedagógico - Conforme solicitação
em reunião anterior, recebemos por e-mail a indicação de alunos para a comissão eleitoral, que será
composta pelas alunas lvania Pereira Costa e Luana Priscila Marques. Foi solicitado ao Marcius a
indicação de dois técnicos para comporem a comissão eleitoral. Ele se disponibilizou a participar e
ficou de indicar um segundo nome. (6) Atualização do Currículo Lattes. Devido aos trâmites do
Reconhecimento de Curso, foi explicado aos docentes, que os mesmos devem atualizar seus
currículos inserindo os dados do ano de 2014, mantendo as informações dos últimos 3 anos (2012,
2013, 2014). (7) Marcius informou que não vai ter mais excelência acadêmica no evento Caiite e os
professores que iriam avaliar os trabalhos serão dispensados. Quanto às aulas no evento, a direção
acadêmica vai informar que as aulas em Arapiraca serão suspensas nos dias de segunda, terça e
quarta (18 a 20.08), devido ao fato de que as Salas estarão ocupadas. Quinta, sexta e sábado, pode
haver aula, mas não prova. As faltas podem ser abonadas caso eles participem do evento. Ivanderson
ponderou que falta menos de 2 semanas e que muita coisa ainda não foi definida no Evento, e disse
ainda que o evento poderia ser em Arapiraca e outro em Maceió. Que cada Campus or anize o seu
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próprio evento. O grupo criticou a falta de autonomia do Campus no Evento. O que deve ser
repensado para os próximos. (8) A Professora Neila convidou oficialmente os professores para um
evento de extensão, discutindo educação escolar indígena, dentre outros, na qual outras pessoas
virão, inclusive comunidades indígenas. Solicitou uma pessoa para fazer parte da mesa de abertura
do evento e representar o curso de Pedagogia. O evento é intitulado "Educação e Formação Humana:
História Indígena e Camponesa, Território, Estado, Políticas Públicas, Mundo do Trabalho,
Experiências de Professores e Capitalismo. A professora Ana Carolina sugeriu que a professora
Neila convidasse a técnica Adlany para participar da mesa e a professora Livia lembrou que esse tipo
de convite deve ser feito com antecedência. A professora Neila enviou o convite por e-mail para a
lista de professores, mas muitos não registraram o seu recebimento. A Professora Rosemeire fará a
representação do Curso e a coordenação da mesa. Na sequência, passou-se aos pontos de pauta: (1) Processo de redistribuição da Professora Ana Carolina Faria Coutinho Gléria para o CEDU Campus AC Simões. A professora foi selecionada no edital para remoção interna - Edital n°
02l2014/CEDUfUFAL, de 18 de Julho de 2014. Conforme procedimento adotado no Núcleo
Pedagógico e Colegiado do' Curso de Pedagogia, a redistribuição da referida professora foi aprovada
pelos 'presentes, entretanto, a mesma só poderá deixar as atividades de sala de aula no Campus,
quando um professor chegar para substituí-Ia. E a área vai se, reunir para ver a possibilidade de
dividir a carga horária entre os docentes. (2) Coordenação do Curso de Pedagogia: A coordenação
do Curso ficará a: cargo' da Vice Coordenadora, Profa. Lívia, que passará a ser coordenadora do
, Curso de Pedagogia, a partir do dia de hoje (07.08.2014). As atribuições do Curso são muitas e com
prazos curtos. Em janeiro de 2015 o mandato termina e assumirão os novos Coordenadores e
membros do colegiado eleitos em novembro.2014. Quanto aos possíveis candidatos para o próximo
biênio (2015-2017), Ivanderson perguntou quem não poderia ser elegível. .Livia respondeu que as
pessoas que já coordenaram não são mais elegíveis, para ter um rodízio. Em outubro o edital para
eleição será divulgado. Ivanderson perguntou, caso não tenha chapa, qual o procedimento. Livia e
Marcius informaram que o diretor acadêmico indica uma pessoa para a coordenação. (3) Professores
Substitutos: A coordenação entrou em contato com a PROGEP, solicitando substitutos para os
professores: Ana Carolina Faria Coutinho Gléria e Sarah de Oliveira Lolatto, bem como um
substituto para continuar as atividades do professor Vicente José Barreto, cujo contrato terá fim em
novembro de 2014. Quanto ao professor Rafael Belo, que será redistribuido na vaga de Sarah
Lollato, ele está com dificuldades de liberação do Campus Sertão, visto que não terá possibilidade de
professor substituto no ano de 2014. (4) Data Shows: Conforme informado na reunião anterior, os
data shows do núcleo estão na sala da coordenação aguardando os professores pegarem. (5)
Definição da Coordenação de Estágio: Supervisionado: O professor Ivanderson Pereira da Silva
indicou seu nome para participar da coordenação e convidará outra pessoa. A professora Neila trouxe
a proposta de fazer uma história do Curso de Pedagogia, para ficar documentada. A professora Livia
deu um exemplo do que era feito no Colégio de Aplicação - UFPE, onde os alunos e os professores
se envolviam num projeto similar. A professora Carolina sugeriu que isso seja pensado e programado
futuramente. Marcius defendeu ser interessante essa história do Curso estar presente no PPP dos
.Cursos. (7) Socialização da Oferta para 2014.2. A oferta foi socializada entre os presentes, já tendo
sido objeto de apreciação da última reunião do colegiado.
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Finalizados os pontos de pauta e não havendo mais assuntos a tratar, eu, Ana Carolina Faria
Coutinho Gléria, lavro a presente ata, que será assinada por mim e seguida pelos presentes.
Arapiraca, 06 d
osto d 201:-t.
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Lista de Presença da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico
Data: 06/08/2014

Horário: 14h

(quarta-feira)

local: Sala 4B

Membros do Colegiado
Nome
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria (Titular)
Lívia Couto Guedes (Titular)
Luciano Accioly Lemos Moreira (Titular)/
Maria Gorete Rodrigues de Amorim
Nágib José Mendes dos Santos (Suplente em
exercício)
Ivânia Pereira Costa (Titular)/
Luana Priscila Marques Silva
Aline Soares Nomeriano
exercício)

(Suplente em
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Raimundo França (Suplente em exercício)
Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular)/
Marcius Antônio de Oliveira

Demais Participantes
Nome
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Assinatura

Reunião Ordinária do Colegiado de Pedagogia e Núcleo Pedagógico
Data: 06/08/2014 -14h - Sala 48
Coordenação de Pedagogia: Ana Carolina Faria Coutinho Gléria e Lívia Couto Guedes
(8iênio jan/2013-jan/2015)

Pauta
-Informes
- Processo de Redistribuição da profa. Ana Carolina Faria Coutinho Gléria para o CEOU
- Coordenação do Curso
- Professores Substitutos
- Data Shows
- Definição da Coordenação de Estágio Supervisionado
- Atualização do Currículo Lattes
- Socialização da Oferta para 2014.2
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Campus de Arapiraca
Arapiraca, 06 de agosto de 2014.
Assunto: Parecer da Área de Estudos Gestão Escolar e Práticas Educativas em resposta à
Consulta do Colegiado do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico sobre o pedido de
remoção interna da Profa. Ana Carolina Faria Coutinho Gléria para o CEDU - Centro de
Educação da UfallCampus A.C. Simões

PARECER DA ÁREA DE ESTUDOS DE
GESTÃO ESCOLAR E PRÁTICAS EDUCATIVAS

No dia 06/08/14, as docentes Lívia Couto Guedes, Rosemeire Marcedo Costa e Maria

I
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Betânia Gomes da Silva Brito, membros da Área de Estudos de Gestão Escolar e Práticas

I
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Educativas da UFAL/Campus de Arapiraca, reuniram-se com o propósito de responder à

1

Consulta feita pelo Colegiado do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico - realizada na

I,

~
,

Reunião Ordinária de 06/08/2014 -, sobre o "Pedido de Remoção Interna"

aberto pela

docente Ana Carolina Faria Coutinho Gléria, integrante da mesma área de estudos.
De acordo com o processo N. 23065.022063/2014-71 e documentos anexos, a docente

1

solicita a remoção interna para o Centro de Educação da Ufallcampus A.c. Simões (CEDU)

1

por ter sido aprovada em processo seletivo interno aberto pelo referido Centro, cujo resultado
foi divulgado em julho/20 14.
Diante do exposto, as docentes da área passaram a considerar:
(a) a análise das peças do processo, quais sejam: 1) Memorando n.118/2014 CEDUlUfal; 2) Ata de análise de títulos; 3) Tabela de pontuação; 4) Edital 02/2014 CEDUIUFAL; 5) Anexo - Barema; 6) Documentos comprobatórios da titulação da docente e
histórico escolar; 7) Memorando N. 364/2014 - CPSlUfal.
(b) a Oferta Acadêmica do semestre letivo 2014.2, segundo a qual está prevista para a
requerente a designação de 10h de aulas semanais, referentes às disciplinas Estágio
Supervisionado 3 (curso de Física Licenciatura) e Estágio Supervisionado 3 (curso de
Química Licenciatura);
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(c) que a área de Gestão Escolar e Práticas Educativas é composta por 6 docentes, das
quais, além da professora requerente, 1 (uma) está afastada para doutoramento - Profa. Gorete
••

Amorim, 1 (uma) foi redistribuída para o CEDUlUfal e ainda não foi substituída - Profa.
Adriana Cavalcante dos Santos, 1 (uma) é a atual Coordenadora do Curso - Profa. Lívia
Couto Guedes, 2 (duas) estão em doutoramento sem afastamento - Profa. Maria Betânia
Gomes da Silva Brito e Profa. Rosemeire Marcedo Costa, e há apenas 1 (um) professor
substituto contratado até novembro/2014, sem possibilidade de renovação/prorrogação de
contrato - Prof Vicente Barreto Guimarães;
(d) que 2014 é ano eleitoral e, portanto, os docentes que assumirão as vagas deixadas
pelas professoras Adriana e Ana Carolina só deverão assumir as atividades de ensino da área
em 2015, ainda sem data precisa;
(e) a não disponibilização de outro professor substituto para suprir as demandas de
ensino da área a partir de novembro/20 14, até a chegada dos dois novos docentes.
Diante do exposto, as professoras que respondem ao presente pleito declaram-se
favoráveis à remoção interna da profa. Ana Carolina F. C. Gléria para o CEDUlUfal, porém
sem liberação das atividades de ensino até a chegada de outro docente que a substitua.

Atenciosamente,
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Profa. Msc. Lívia Couto Guedes
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Profa. Msc. Maria Betânia Gomes da Silva Brito

