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Às 14h do dia 14 de maio de 2014, na sala 13 do bloco "B" da Universidade Federal de
Afagoas - Compus de Arapiraca reuniram-se os professores Uvia Couto Guedes, Sarah de
Oliveira lollato, Aline Soares Nomeriano, Raimundo França, Neila da Silva Reis, Ivanderson
Pereira da Silva, Rosemeire Marcedo Costa, Vanessa da Silva Alves, Ricardo da Silva, Janaíla
dos Santos Silva, Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque, Adriana Cavalcante dos Santos,
Maria Betânia Gomes da Silva Brito, Marta Maria Minervino dos Santos, Anderson Francisco
Vitorino, a representante dos discentes Ivânia Pereira Costa e o Técnico em Assuntos
Educacionais Marcius Antônio de Oliveira para a reunião ordinária do Colegiado de
Pedagogia e Núcleo Pedagógico. A professora Uvia presidiu a reunião, iniciando-a com os
seguintes informes: (1) Informes: 1.1. Processo de Redistribuição da Profa. Sarah de
Oliveira lollato para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFS)- aprovado na última
reunião do colegiado, em 07/04/2014, o processo já foi encaminhado para a Direção
Acadêmica e aguarda parecer favorável dos órgãos superiores. A despeito de as professoras
Tereza Albuquerque e Janaíla Silva, integrantes da mesma área de atuação da professora
Sarah - Desenvolvimento e Aprendizagem -, terem redigido um documento de apoio à
docente, no qual se disponibilizaram a assumir a carga horária de ensino de Sarah até a
chegada de professor que a substitua, a docente seguirá lecionando no compus de Arapiraca
até a definição da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho - Progep/Ufal e a
aprovação de sua redistribuição pelo Ministério da Educação (MEC). 1.2. Processo da Profa.
Maria Gorete Rodrigues de Amorim de Afastamento para Qualificação (Doutorado) na
Universidade Federal do Ceará (UFC) - aprovado na penúltima reunião do colegiado em
26/02/2014, o processo já foi encaminhado para a Direção Acadêmica e aguarda parecer
favorável dos órgãos superiores. 1.3. Atualização dos Membros do Colegiado de Pedagogia
- lívia informou a composição atual do Colegiado de Pedagogia, após as substituições: Ana
Carolina Faria Coutinho Gléria (Docente Titular), lívia Couto Guedes (Docente Titular),
Luciano Accioly Lemos Moreira (Docente Titular), Maria Gorete Rodrigues de Amorim
(Docente Suplente), Nágib José Mendes dos Santos (Docente Suplente - em exercício), Sarah
de Oliveira Lollato (Docente Titular), Aline Soares Nomeriano (Docente Suplente), Raimundo
R. França Júnior (Docente Suplente - em exercício), Adlany Keliny Barbosa Freire (Técnica
Titular), Marcius Antônio de Oliveira (Técnico Suplente), Ivânia Costa Pereira (Discente
Titular) e Luana Priscila Marques Silva (Discente Suplente); 1.4. Congresso Acadêmico
Integrado de Inovação Tecnológica (Caiite 2014) - até 16/05 estão abertas as inscrições
para apresentação de trabalho discente nas modalidades pôster e comunicação oral.
Segundo Marcius, integrante da Comissão Organizadora do Congresso,os alunos deverão se
inscrever junto à coordenação do curso com a ficha de inscrição preenchida, uma versão
impressa do trabalho (resumo expandido) e o envio virtual do arquivo do trabalho em
formato pdf. lívia solicitou a Marcius a extensão do prazo de inscrições para que os alunos
da Pedagogia possam ter mais tempo para concluírem a escrita de seus trabalhos, proposta
que foi apoiada pelos demais e aceita por Marcius. O calendário de inscrição de trabalhos da
Pedagogia será, pois: até 20/05 (terça-feira) - inscrição de trabalhos discentes; 21/05
(quarta-feira) - envio pela coordenação do curso de Pedagogia dos trabalhos dos alunos em
formato virtual para a Comissão Científica de Avaliação; de 21 a 23/05 (quarta a sexta) -

r:

"----

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA
CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO

avaliação dos trabalhos pela Comissão Científica de Avaliação (que, no curso de Pedagogia.,
será composta por Ivanderson, Janaíla, Neila, Vanessa, Sarah e Anderson); 24/05 (sábado) envio do resultado da avaliação à Comissão Organizadora do Caiite 2014 (Marcius);
até 26/05 (segunda) - a Comissão Organizadora informará o resultado a Maceió; de 27/05 a
10/06 - os alunos que tiveram seus trabalhos aprovados deverão cadastrá-tos no site do
congresso. 1.5. Comitê de Formação Continuada (COM FOR) - Uvia informou que a Direção
Acadêmica solicitou a indicação de um docente do curso de Pedagogia/Núcleo Pedagógico
para representar o compus de Arapiraca no Comitê de Formação Continuada (COM FOR),
cujas reuniões acontecem mensalmente em Maceió. A Profa. Maria Betânia Gomes da Silva
Brito disponibilizou-se
para integrar o Comitê. 1.6. Informes da Reunião da Direção
Acadêmica com os coordenadores de curso - Lívia informou ter participado de reunião da
Direção Acadêmica com o grupo de coordenadores de curso, realizada na manhã de 14/05,
na qual foram discutidos os seguintes pontos de pauta: (1) Cronograma de Reuniões com a
Direção Acadêmica - o prof. Arnaldo Tenório, Diretor Acadêmico, divulgará para os
coordenadores de curso um cronograma com agendamento de reuniões por curso (as
reuniões com todos os coordenadores de curso reunidos serão agendadas conforme a
necessidade). A cada mês será reservada uma semana específica para o atendimento dos
coordenadores
de curso (ou do Vice Coordenador ou ainda, na impossibilidade
de
participação destes, de membro do Colegiado) para tratar das demandas de cada curso; (2)
Planejamento - os coordenadores deverão fazer um planejamento com as demandas do
curso e da contratação de docentes para levar ao conhecimento da Direção Acadêmica
nessas reuniões; (3) Apresentação de levantamento da Carga Horária/Curso - o prof. Mário
Hozano, do curso de Ciência da Computação, apresentou para o grupo um software que
permitirá a visualização pela Direção Acadêmica e Coordenadores de Curso de todos os
docentes que compõem a unidade de ensino Arapiraca, conforme o curso a que está
vinculado e detalhando as disciplinas que ministra. O software terá como objetivo inicial
facilitar a projeção da carga horária docente para as atividades de ensino na graduação e as
demandas de contratação; (4) Eventos Acadêmicos - Marcius Oliveira, Coordenador de
Graduação do compus, informou que os cursos deverão informar regularmente à Cograd e
Direção Acadêmica sobre os eventos a serem realizados no compus e que um calendário
com os eventos poderá ser divulgado no site institucional através do Prof. Rômulo Nunes,
Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação do compus de Arapiraca (NTI).
Também destacou que se está cogitando, a depender da aprovação da Direção Geral, a
possibilidade de abertura de uma página na rede social Facebook para a divulgação dos
eventos; (5) Autoavaliação de Curso - os cursos deverão aplicar anualmente suas
autoavaliações, enviando os resultados à Direção Acadêmica e à Comissão de Autoavaliação
a ser futuramente composta por membros docentes, técnicos e alunos. Marcius informou,
ainda, que o objetivo da Comissão será pensar coletivamente instrumentos que apontem a
realidade de cada curso, auxiliando na construção de questões realistas e que evitem a
indução de respostas. Também enfatizou sobre a importância do correto preenchimento
pelos docentes dos planos de disciplina no sistema acadêmico SIE WEB. Citando o exemplo
da disciplina de Seminário Integrador, que não tem um programa definido, uma vez que os
planos podem ser acessados pelos alunos e utilizados como parâmetro de referência em
processos de dispensa de disciplina e revalidação de curso junto a outras Instituições de
Ensino Superior, já houve casos em que os planos não estavam compatíveis. A professora

rz
"----

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA
CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO

Adriana sugeriu, então, que a coordenação do curso mantenha um documento pronto para
servir de base para os alunos. Referindo-se à integralização curricular, Marcius orientou que
os cursos deverão esclarecer os seus alunos sobre que tipo de atividades serão
aceitas/consideradas como Atividades Acadêmicas Científicas Culturais (AACC), uma vez que
a carga horária advinda dos certificados de participação dos alunos em eventos permitirá sua
integralização curricular. A esse respeito, Arnaldo solicitou que os docentes que compõem o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso construam uma resolução e apresentam
aos seus colegiados; (6) Feira das Profissões - o prof. Dorgival Moraes de Lima Júnior, do
curso de Zootecnia, indicado para assumir o cargo de Coordenador de Extensão do compus
de Arapiraca, informou que haverá no compus, ainda sem data marcada, uma feira de
profissões para divulgar os cursos aos alunos concluintes da Educação Básica e que os
colegiados de curso deverão se engajar nesse evento. Informou também que estão abertas
as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa-Ação (PibipAção 2014) e que o edital já foi enviado à lista virtual de docentes do compus. (7) Informes
Gerais: a Concessionária Alagoana de Gás Natural (Algás), que está em processo de
implementação de um sistema de gás natural em Arapiraca, está interessada em firmar
parceria com o compus de Arapiraca para desenvolver projetos sociais junto a alguns cursos.
A empresa já atua em parceria com a UfaljCompus de A.C. Simões e os interessados deverão
consultar o site da instituição; A Direção Geral deverá repassar aos docentes do compus
informações sobre o desenvolvimento de projetos junto ao presídio Desembargador Luiz de
Oliveira Souza (PDLOS), transferido em 2013 para o município de Craíbas. Na sequência, a
professora Tereza apresentou alguns informes: a Escola de Gestores está convidando
docentes do curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico para participarem da formação de
gestores. Os interessados contarão com o pagamento de uma bolsa e desenvolverão
atividades de forma semipresencial; A respeito do Pibip-Ação, Tereza ratificou que o edital
para inscrição de projetos está aberto e que ela se dispõe a repassar a coordenação de um
de seus projetos a outro docente interessado; Informou, ainda, que nos dias 14 e 15/05
haverá eleição do Consuni, e que ela é uma das candidatas, assim como o prof. Ricardo da
Silva. Por fim, referindo-se às dificuldades relativas ao horário de chegada dos alunos do
turno da noite (que alegam dificuldades diante das debilidades no sistema de transporte até
o compus), Tereza propôs aos colegas repensarem a aceitação dessa justificativa, para que a
pontualidade passe a ser uma prática no curso. Como exemplo, a docente citou o curso de
Letras, cujos professores têm buscado iniciar as aulas às 18h. Em seguida, o professor
Ricardo da Silva ratificou as informações prestadas pela profa. Tereza em relação ao
Consuni, no qual também figura como candidato; e discorreu sobre as ações empreendias
por ele no último Processo de Compras, no qual atua como representante do curso de
Pedagogia. Ricardo disse que tomou
as providências
necessárias à compra dos
equipamentos e materiais de consumo solicitados pelos docentes, mas que nas próximas
chamadas para compras não realizará a cotação de preços dos produtos solicitados,
alegando não ser essa uma ação de sua competência. Lívia informou que no processo de
compras anterior a este a coordenação do curso precisou assumir essa tarefa e que ela
mesma chegou a fazer a cotação de preços durante um sábado. Depois, a Ufal solicitou que
as coordenações indicassem um representante por curso. Lívia concordou com o professor,
dizendo que essa tarefa não compete mesmo aos docentes e muito menos à coordenação
de curso, que já é tão sobrecarregada. Quanto a isso, Marcius informou que Geraldo
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assumiu o setor de compras em lugar da Sra. Cleide Dantas. Como último informe, Marcius.
disse que a sala 24 do bloco C será transformada em duas salas de aula. Na sequência, foram
discutidos os seguintes pontos de pauta: (1) Recebimento de documentos impressos: Lívia
solicitou que os docentes entregassem os documentos solicitados (Relatório Semestral de
Atividades 2013.2, Plano Semestral de Atividades 2014.1, Pagelas da Pedagogia 2013.2,
Relatório de Atividades Práticas da Pedagogia 2014.1, Relatório de Estágio Supervisionado
da Pedagogia 2013.2); (2) Análise de Processo do Prof. Rafael A. 8. A. Pereira, que solicita
remoção para o compus de Arapiraca, em aproveitamento da vaga da profa. Sarah Lollato,
que aguarda redistribuição para a Universidade Federal do Espírito Santo, como descrito nos
Informes. Lívia solicitou um posicionamento
das docentes que compõem a área de
Desenvolvimento e Aprendizagem, Sarah, Tereza e Janaíla, a respeito da análise do processo
em questão. Tereza informou que a partir desta reunião, da qual se espera a formalização de
uma comissão para a análise do processo, passarão a analisá-Io e convidou outros docentes
a comporem a comissão. Janafla destacou que a área dará o seu posicionamento técnico e
que caberá ao colegiado do curso deferir ou indeferir o pedido do professor. Lívia ratificou
que este procedimento já vem sendo adotado pelo colegiado e que as áreas costumam ser
consultadas por sua capacidade técnica. Anderson disse não se sentir capaz de compor uma
comissão para julgar a competência técnica de um professor de área de formação diferente
da sua. Como não houve interessados em compor a comissão, Tereza, Janaíla e Sarah farão a
análise do processo do professor interessado e deverão divulgar o parecer técnico da área
para o colegiado em reunião futura. (3) Análise do processo da Profa. Adriana Cavalcanti,
que solicita remoção para o compus A. C. Simões (Maceió) por ter sido aprovada em
processo seletivo interno da Ufal. Lívia informou que, segundo orientação da Progep e da
Direção Acadêmica (na época, chefiada pela Profa. Eliane Cavalcanti), a professora Adriana
deverá seguir assumindo as disciplinas do compus de Arapiraca até a chegada de outro
professor que assuma sua carga horária. Lívia disse, ainda, que em comum acordo com as
demais docentes da área de estudos de Gestão Escolar e Práticas Educativas, da qual ela e
Adriana fazem parte, quais sejam, Ana Carolina, Rosemeire e Maria Betânia, se resolveu
condicionar a remoção de Adriana à prorrogação do contrato do professor Vicente
Guimarães, que vinha desenvolvendo até o semestre anterior (2013.2) atividades como
substituto junto à mesma área de estudos. A decisão se baseou no fato de que 2014 é um
ano eleitoral e, em função disso, os próximos concursos da Ufal para docente efetivo só
deverão ocorrer em 2015. (4) Análise de Processo do Prof. Ricardo da Silva, que solicita
parecer favorável do colegiado para sua participação em pesquisa junto à Secretaria de
Segurança Pública do estado de Alagoas, no qual figurará como prestador de serviços sem
ônus para a instituição. O professor Ricardo descreveu a importância da pesquisa, informou
que a profa. Janaíla também foi convidada a fazer parte da investigação em tela, divulgou
entre os presentes um impresso com maiores informações e ressaltou que através dela será
possível angariar recursos para a compra de equipamentos para o compus de Arapiraca. Lívia
perguntou se os membros do colegiado se opõem a participação do Prof. Ricardo na
pesquisa e, por unanimidade, o colegiado deferiu o pedido do docente. (5) Andamento das
atividades pró-reconhecimento
do curso de Pedagogia (Aprovação das resoluções de
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - e de Estágio Supervisionado da Pedagogia e
Informes) - a professora Marta, enquanto representante da Comissão de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), foi convidada por Lívia a apresentar ao Colegiado o pedido de
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aprovação da última versão do documento. Marta informou que o arquivo final da
Resolução de TCCjá havia sido socializado por e-mail com todos os docentes e perguntou se
o documento poderia ser considerado aprovado, o que foi aceito por unanimidade. Quanto
à Resolução de Estágio Supervisionado, o mesmo procedimento foi adotado pela professora
Sarah, que socializou o conteúdo da resolução com os demais e obteve a aprovação de sua
versão final. Na sequência, Lívia informou sobre as ações que vêm sendo realizadas em prol
do reconhecimento do curso de Pedagogia: o primeiro formulário para o reconhecimento do
curso foi entregue a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) em abril e o segundo foi entregue
em 05/05 e devolvido para ajustes em 09/05. De acordo com a Prograd, o novo
entendimento do Ministério da Educação (MEC) prevê que o curso deverá ter uma carga
horária mínima de 3.400h/a, contadas em tempo-relógio (as aulas deverão ser consideradas
como tempos de 60 minutos e não de 50 minutos, conforme anteriormente estabelecido).
Como qualquer modificação no Projeto Pedagógico do Curso só poderá ser feita sobre os
períodos letivos ainda não cursados (no momento atua" a partir do 7º. período), a
Coordenação do curso de Pedagogia já propôs o aumento da carga horária do curso a partir
da criação de um 9º. (nono) período, do aumento da carga horária de Trabalho de Conclusão
de Curso (que passaria de 60h para 120h, igualando-se ao TCC do Centro de Educação CEDU/Ufal!MaceióL
da transformação de duas disciplinas eletivas em obrigatórias com
maior carga horária (Educação e Meio Ambiente, Educação e Novas Tecnologias, que
passariam a ter 80h cada), e da transformação de outras duas disciplinas eletivas em
obrigatórias sem alteração de carga horária. Outra alteração que deverá ser feita diz
respeito aos Estágios Supervisionados, os quais deverão ter, no mínimo, 100h cada. Como os
alunos que atualmente se encontram matriculados no 6º. Períodos já passaram pelo Estágio
Supervisionado I no semestre anterior (2013.2) e a disciplina cursada na ocasião ainda tinha
80h, a Prograd orientou que seja criada uma nova disciplina de 20h para complementação
da carga horária, Estágio Supervisionado IV, na qual os seguintes alunos deverão ser
matriculados: Ana Cristina da Silva, Ana Leticia Ferreira, Ana Paula da Si/va, Ariana Pereira da
Silva, Edione Kel/y Barbosa Santos, Elma Alves da Silva, Fábio Henrique da Rocha Santos,
Ivânia Pereira Costa, Jackiciele Santos, James dos Santos Ramos, Janiel/e Gomes Silva,
Jaqueline Nascimento Santos, Josicleide Feitosa de Oliveira, Juliana Maria Souza Rocha,
Karina Bomfim Mendes, Kleane dos Santos Leão, Klisia Layane Bastos Silva, Laís Gabriela
Barbosa Santos Leão, Lidiane Marques da Silva, Luana Priscila Marques Silva, Marcela da
Silva Penedo, Marcelina Soares Pimentel, Maria Alexsandra Lima da Silva, Maria Denise
Oliveira Guimaraes, Maria Joelda Reis Santos, Maria Luzia dos Santos, Maria Virginia Souza
da Silva, Mayara Ferreira Santos, Quitéria Beatriz da Fonsêca, Renata Paz Torres, Tamires
Alves de Souza, Thayse Maryanne Pereira Lúcio, Vanessa Beatriz de Meio Souza e Érica
Mayara Araújo Magalhães. No momento, a coordenação do curso está retificando o segundo
formulário a ser enviado à Prograd a partir dos ajustes solicitados. Diante do exposto e da
leitura do memorando nº. 37/2014, enviado pela Coordenação do Curso de Pedagogia à
Prograd, bem como da resposta da Prograd ao referido memorando, o Colegiado do curso
aprovou a ampliação da carga horária do curso e todas as resoluções citadas. (6) 11IEncontro
Pedagógico - Lívia informou que no semestre letivo atual (2014.1L com a chegada de uma
turma de Pedagogia ao Tronco Intermediário (2º. Perlodo], o curso deverá promover o
referido evento. Tereza acrescentou, dizendo que o evento mudou de configuração ao longo
do tempo, passando de Semana Pedagógica (voltado aos alunos do Tronco Intermediário
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dos cursos de licenciatura em gera" dos três turnos) a Encontro Pedagógico (direcionado aos
alunos do curso de Pedagogia, do turno da noite). Após alguns esclarecimentos sobre a
natureza do evento e das atividades que costumam compor o Encontro Pedagógico, os
membros do Colegiado e demais participantes concluíram que, em função do Calendário
Acadêmico, da atual greve dos 'técnicos, da proximidade de Caiite (que ocorrerá em agosto)
e da iminência da Copa Mundial de Futebol (que poderá impactar na frequência dos alunos
nas aulas entre junho e julho, influenciando o andamento das atividades do semestre atual,
o evento deverá ser adiado para o semestre seguinte, 2014.2, em datas a confirmar). A
comissão organizadora do 111 Encontro Pedagógico será formada pelos docentes Ivanderson
Pereira, Rosemeire Costa, Maria Betânia Brito e Anderson Vitorino. Tereza sugeriu que um
grupo de formandos integre a comissão. (7) Socialização da Avaliação do Curso de
Pedagogia - a professora Janaíla, representando a comissão avaliadora do curso, informou
sobre o processo de construção e aplicação dos questionários de avaliação do curso junto ao
corpo discente, o que ocorreu no semestre anterior - 2013.2. A professora disse que a
comissão não conseguiu o apoio do NTI para que o questionário pudesse ser respondido
digitalmente, o que os levou a aplicar a avaliação manualmente, retardando a tabulação dos
dados que ainda está sendo feita. Segundo Janaíla, os resultados poderão ser encaminhados
à Coordenação do Curso dentro de uma semana; (8) Monitoria - enquanto Coordenadora
da Monitoria do curso de Pedagogia, Lívia contextualizou a situação das vagas indicadas para
o curso, dizendo que, a despeito de ter havido um crescimento na oferta de vagas para o
campus de Arapiraca - o edital anterior apontava 80 (oitenta) e o atual disponibiliza 88
(oitenta e oito) -, e de ter solicitado à Maria Santos, Técnica responsável pela pasta da
monitoria no campus, que as vagas para a Pedagogia fossem consideradas além das 05
(cinco) costumeiras, esta informou que, em conversa com a Profa. Eliane (Diretora
Acadêmica anterior), não haveria acréscimo de vagas para a Pedagogia, mas sim que as
mesmas 05 seriam agora destinadas para o curso. Uma vez que não houve ampliação, como
solicitado, Lívia disse que sugeriu na reunião passada do colegiado que as vagas fossem
destinadas aos docentes que lecionam no 4º. Período, considerando a presença de uma
aluna cega na turma. Alegou também que o bolsista que vinha acompanhando a aluna,
Daniel Fontes, acabara de pedir desligamento das atividades por atraso e falta de
pagamento da bolsa e por questões pessoais, e que os docentes estavam sem apoio,
podendo ser beneficiados pela ajuda dos monitores,
por exemplo, nas tarefas de
digitalização de textos e construção de acessibilidades. Lívia afirmou, ainda, que ficara de
trazer para esta reunião informações mais atualizadas sobre as vagas de monitoria junto à
nova Direção Acadêmica, após conversa com o prof. Arnaldo Tenório, e que o referido
Diretor confirmou as mesmas 05 vagas para a Pedagogia. Diante do exposto, a professora
Tereza disse que já atuou como coordenadora geral da monitoria no campus e que esse
crescimento de 80 para 88 vagas se deve ao fato de o campus ter agora mais três cursos
noturnos (Pedagogia, Letras e Administração Pública). Logo, as 05 vagas anteriormente
destinadas ao Núcleo Pedagógico (para os docentes que lecionam pela manhã e a tarde nos
outros cursos de Licenciatura) deveriam ser mantidas, e dessas 08 (oito) novas vagas,
deveriam surgir outras para o curso de Pedagogia (noturno). Sugeriu, pois, que se fizesse
nova conversa com Arnaldo e que este fosse convidado para a próxima reunião do colegiado
da Pedagogia a fim de esclarecer por que o curso de Pedagogia está recebendo essas cinco
vagas, em detrimento das vagas para o Núcleo Pedagógico, sugestão que foi acatada pelo
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colegiado e demais presentes. Marcius informou que será divulgada a cnaçao de uma
comissão de Tutoria na Ufal. E quanto ao tema da Monitoria, disse que Fernando assumiu a
pasta em lugar de Maria Santos e que um edital com normas complementares
será
disponibilizado futuramente com datas compatíveis com o calendário de Arapiraca. Lívia
informou, ainda, que na reunião da manhã do dia 14/05, Arnaldo disse que os cursos já
podem ir adiantando o processo seletivo de monitores para que, quando o edital de normas
complementares seja divulgado, só reste informar os resultados à comissão geral de
monitoria do campus. Finalizados os pontos de pauta e não havendo mais assuntos a tratar,
eu, Lívia Couto Guedes, lavro a presente ata, que será assinada por mim e seguida pelos
presentes. Arapiraca, 19 de maio de 2014.
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LISTA DE PRESENÇA
Ocasião: Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico
Data: 14/05/2014

(quarta-feira)
Membros

Horário: 14h às 17h
do Colegiado

Nome

Assinatura

Ana Carolina Faria Coutinho Gléria/
Lívia Couto Guedes
Luciano Accioly Lemos Moreira/
Maria Gorete Rodrigues de Amorim
Emanoelly Caldas de Oliveira /
Nágib José Mendes dos Santos
Ivânia Pereira Costa/
Luana Priscila Marques Silva
Sarah de Oliveira Lollato/
Aline Soares Nomeriano
Marcelo Karloni da Cruz/
Raimundo França
Adlany Keliny Barbosa Freire/
Marcius Antônio de Oliveira
Demais Participantes
Nome

Assinatura
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