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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA

Aos oito dias do mês de maio de 2013, 13h30, teve início no auditório da Universidade Federal de Alagoas-
Campus de Arapiraca, a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico, com
a presença dos docentes Ana Carolina Faria Coutinho Gléria, Lívia Couto Guedes, Emanoelly Caldas de
Oliveira, Janaíla Santos Silva, Vicente Barreto Guimarães, Maria Gorete Rodrigues de Amorim, Luciano
Aciolly, Sarah Lollato, Roney Wagner, Neila Reis, Solma Baltar, Aline Nomeriano, Nágib Mendes, Renata
Maynart, Maria Fernanda Silva e da Técnica em Assuntos Educacionais Adlany Freire. A ausência da
represente dos discentes Ivânia foi justificada em função de a aluna sofrido um acidente de moto e estar em
recuperação. Pontos de Pauta: (1) Processos para Reaproveitamento de Docentes: Foram deferidos os
pedidos de redistribuição da Profa. Miyuki Yamashita e Wilmo Ernesto (Química Licenciatura), e indeferido
o pedido do Prof. Alexandro Coitinho Santana. A respeito desse último, a profa. Gorete ressaltou que, após
análise do processo aberto pelo docente, feita por ela e pelas professoras Lívia Guedes e Ana Carolina Gléria
(área de Gestão), verificou-se que não há clareza quanto à área específica pleiteada pelo docente. Tal
observação se baseia no fato de o docente não expor no processo os comprovantes de sua formação e
concurso, por apresentar experiências bastante variadas quanto às áreas de atuação e, principalmente, por
aparentar ter maior incursão na área de em Educação à Distância, disciplina para a qual não há vaga
disponível. Quanto ao processo aberto pelo Prof. Ricardo Silva, do campus do Sertão, a profa. Aline
informou que o docente deu entrada num pedido de reanálise de seu processo, no qual adjuntou novos
documentos. Com base nessa nova análise, a área decidiu deferir o pedido do docente. Em seguida, foram
discutidos alguns procedimentos que deveriam ser tomados pelo grupo diante de pedidos dessa natureza. A
professora Janaíla defendeu o deferimento do pleito do prof. Ricardo. O prof. Luciano defendeu a autoridade
intelectual dos docentes que foram designados pelo colegiado a analisar e julgar aquele processo e outros
relativos à sua área de formação. A prof'. Gorete corroborou com a fala do prof. Luciano, afirmando que um
parecer relativo a pedidos dessa natureza realmente deve ser dado pelas áreas de estudo, e que qualquer
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interessado, caso tenha dúvidas quanto ao resultado de seu processo, tem o direito de pedir vista do
processo. Segundo ela, esses trâmites precisam estar bem definidos. O prof. Luciano disse que a análise deve
ser feita de forma comum a todos. A prof', Ana Carolina também afirmou a necessidade de se definir tais
procedimentos para a análise de processos futuros. A prof. Neila disse que é necessário registrar no papel
esses procedimentos e apoiou a atitude mantida pelos professores da área de estudos, afirmando que tais
docentes agiram de forma ética e com base em critérios coerentes. Para a prof', Aline, todo o procedimento
de análise do processo do prof. Ricardo, tanto da primeira, quanto da segunda vez, se deu de forma clara, e
defendeu a autonomia da área de estudo em emitir pareceres favoráveis ou desfavoráveis ao pleito dos
candidatos. (2) Cobrança de documentos dos professores: A profa. Ana Carolina apresentou aos docentes
um levantamento impresso dos documentos pendentes que precisam ser entregues à coordenação. (3)
Concursos para docentes efetivos: A prof', Ana Carolina informou que o concurso deverá ocorrer em
julho/20 13 e que as áreas de estudo devem indicar os nomes dos examinadores que comporão as bancas nas
seguintes áreas: Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, a ser presidida pela prof', Gorete; Gestão
Escolar e Práticas Educativas, que terá a prof', Lívia Guedes como Presidente; e Saberes e Metodologias do
Ensino de Física e Matemática, presidida pela profa. Tereza. (4) Andamento das Comissões: A Comissão
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de Avaliação do Curso de Pedagogia deve definir os critérios a serem avaliados pelos alunos da Pedagogia.
Essa comissão foi primeiramente composta pelas docentes Aline, Emanoelly e Janaíla. Porém, diante do
pedido da prof', Aline, que alegou a necessidade de tempo para sua preparação para futura seleção de
doutorado, a prof', Renata Maynart pass01.~a fazer parte da comissão, substituindo-a. .gmrelação à CQ..missão
de Estágio, a prof', Sarah destacou a importância de melhorias estruturais para o oferecimento da disciplina
de Estágio Supervisionado 1, opinião que, segundo ela, também é compartilhada pela prof'. Tereza
(ausente). Os docentes presentes que lecionam no eixo dos Estágios Supervisionados concordaram sobre a
necessidade de se discutir esse assunto mais especificamente entre os responsáveis pelas disciplinas e
coordenação de estágio e, posteriormente, voltando a ser posto em pauta nas reuniões do colegiado. A prof".
Gorete sugeriu que o estágio seja estruturado por curso, A prof", Ana Carolina defendeu que, num primeiro
momento, o estágio deveria ser discutido junto a cada licenciatura e depois no curso de Pedagogia,
considerando que este ainda não experienciou a disciplina de estágio. A prof', Solma concordou com a
proposta da prof", Ana Carolina, dizendo que o estágio 1 poderia ser constituído por 50% de aulas na UFAL
e 50% de aulas práticas no campo de estágio. A prof", Gorete alegou que um problema que ela encontra
nessa proposta está na quantidade de alunos matriculados e na dificuldade sentida pelos professores que
supervisionam estágio em acompanhar seus alunos. Segundo a professora, na prática, os docentes não
conseguem efetivar um bom acompanhamento de estágio, porém acredita que com as modificações que
estão sendo construídas haverá melhorias, uma vez que o estágio passará a contar com novos professores
concursados, com um perfil de formação voltado para cada curso/área. A prof', Ana Carolina ratificou que a
expectativa é de que esses novos docentes assumam os estágios a partir do próximo concurso e disse, ainda,
que os estágios 1 e 2 serão compartilhados por dois professores, e os estágios 3 e 4, a depender da
quantidade de alunos matriculados nas turmas, também poderá ser dividido para dois docentes cada. Como
encaminhamento para a remodelação dos estágios, também sugeriu que seja marcada uma reunião específica
entre os docentes da área, cuja data será confirmada. A prof', Solma colocou-se à disposição para apresentar
ideias para a área e sugeriu também que sejam produzidas orientações impressas sobre o Estágio
Supervisionado, com espaço para serem incluídos os direcionamentos de cada curso; (5) Escala de trabalho
para reajuste de matrícula dos alunos da Pedagogia: diante da recente chegada no campus de Arapiraca e
por não terem férias no próximo recesso escolar, as professoras Solma, Neila e Renata vão responder pelo
curso de Pedagogia no período de férias dos demais docentes, ocupando-se das demandas relativas ao

U concurso, ao reajuste de matrícula dos alunos e às demais questões que, porventura, surjam. O reajuste de
matrícula será feito entre os dias 17 e 19 de junho em escala a ser definida e divulgada posteriormente
através de CI e comunicado aos alunos. A prof'. Neila questionou sobre a sua responsabilização nessa
atividade, uma vez que alega estar em condições legais de gozar as férias junto com os demais docentes,
tema que será apurado pela docente junto à Direção Acadêmica. A prof', Ana Carolina solicitou a todos que
atentem para o lançamento das notas da Avaliação Bimestral2, até o final de maio/13, pois o cumprimento
desse prazo influenciará na demanda de alunos em situação de reajuste de matrícula e no edital de reopção
de curso. A prof'. Sarah informou estar encontrando dificuldades para lançar os dados de frequência dos
alunos no SIE WEB, problema confirmado pelo NTI. A escala para o reajuste de matrícula será: 17/06/13
(segunda-feira): manhã (a partir das 9h30) e tarde - prof", Maria Femanda, e Noite - prof', Sarah Lollato;
18/06/13 (terça-feira): manhã (a partir das 9h) - prof', Aline Nomeriano, e tarde - prof', Neila Reis e prof',
Gorete Amorim (a depender da necessidade, a profa. Neila assumirá a noite); 19/06/13 (quarta-feira): manhã
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- prof'. Ana Carolina ou Emanoelly Caldas, tarde - Renata Maynart, e noite - Sarah Lollato. (6) Oferta
2013.1: Foi distribuída a oferta 2013.1 para cada professor. A prof", Ana Carolina informou que nesse
semestre os docentes terão 4.000h/a distribuídas entre os 7 cursos de licenciatura. (7) Despesas com o 11
Encontro Pedagógico: a prof', Gorete Amorim socializou entre os docentes as despesas referentes ao II
Encontro Pedagógico, sendo um total de R$ 119,93 (cento e dezenove reais e noventa e três centavos) dos
quais R$ 8,00 (oito reais) correspondem à cota para cada professor. Dentre as despesas, a prof'. Lívia
Guedes destacou que foram adquiridos um cabo para uso do equipamento de som do auditório e pastas
plásticas para os próximos eventos. (8) Outros: O edita! do próximo concurso docente precisa ser fechado
até maio/13; A prof", Gorete solicitou a retirada de seu nome como membro titular do Conselho do Campus,
alegando que os assuntos tratados nessas reuniões costumam ser do conhecimento da coordenação do curso,
ficando mais coerente, portanto, que a prof", Ana Carolina ou Lívia assumam essa vaga. Ana Carolina
aceitou assumir a vaga de Gorete e esta deverá consultar a prof', Tereza (suplente da prof', Gorete), para
verificar se há interesse em esta ceder lugar para a profa. Lívia. A prof", Gorete afirmou, ainda, que é
possível se fazer um oficio informando a troca dos nomes. Por fim, a prof'. Ana Carolina informou que o
curso do Núcleo Docente Estruturante (NDE), previsto para ser realizado em Arapiraca, foi cancelado pelo
baixo número de inscritos. Destacou, contudo, ser importante conversar com outros docentes que pretendem
participar do curso em Maceió para ver a possibilidade de os docentes de Arapiraca se inserirem naquela
programação. Por fim, a reunião foi encerrada e agendada uma próxima reunião ordinária do Colegiado de
Pedagogia para a última semana do mês de junho/13. Finalizados os pontos de pauta e não havendo mais
assuntos a tratar, eu, Isis Marques, lavro a ata, que será as . or mim e pelos presentes.
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