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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA

CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO

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

Aos dias vinte e três de julho de dois mil e quatorze, pelas 14 horas, na presença da

professora Ana Carolina (coordenadora do curso de pedagogia), Lívia Couto (vice

coordenadora), do bolsista Clebson Luís, da aluna integrante do colegiado, Ivânia

Costa, dos professores do curso de Pedagogia: Marta Maria, Betânia Gomes,

Rosemeire Costa, Renata Maynart, Ricardo Silva, Janaíla Silva, Neila Reis, Aline

Nomeriano, Sarah Lollato, Nágib Mendes, do coordenador de graduação e

representante dos técnicos no colegiado, Marcius Oliveira, deu-se início a Reunião

Ordinária do Colé~ia~u ~u C:U!~u ~ç -;:'ç~at5ut5~a,ua ~aia v 1 ~v uiv~v D, uu Compus

de Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas. A professora Ana Carolina

iniciou a reunião trazendo a justificativa de alguns professores que não puderam

estar presentes ou que chegariam após o início da reunião: o Prof. Raimundo, que se

encontrava em sala de aula; a Profa. Solma, que estava em reunião no campus; o

Prof. Ivanderson, que viajou para participar de evento da área de Educação à

Distância, na cidade de Lima - Peru; e o Prof. Luciano, que telefonou informando

estar a caminho da reunião. Destes, apenas o professor Ivanderson não compareceu

durante a reunião devido ao motivo explicitado e os demais chegaram no decorrer

da mesma. A coordenadora do curso leu alguns informes e passou aos pontos de

pauta da referida reunião: (1) Reconhecimento do curso de Pedagogia: 23 etapa -

devido a alguns problemas, a exemplo da não existência de Brinquedoteca no

campus e da necessidade de se fazer adequações no acervo de livros da biblioteca, o

curso de Pedagogia deverá reiniciar o processo de reconhecimento a partir de

setembrol14. Ressaltou-se que todos os anos o curso tem enviado listas com o

pedido de compra de novos títulos para a biblioteca, porém estes ainda não foram

adquiridos pela universidade. A Profa. Carolina afirmou que a Direção Geral do

Campus indicou uma sala ao lado do Núcleo de Assistência Estudantil- NAE - para

ser a Brinquedoteca e informou que o curso de Arquitetura entrará em contato com a



professora Renata Maynart, da área da Educação Infantil, que escreve esta ata, para

dialogar sobre a reforma da mesma. Destacou-se, ainda, que o Projeto Pedagógico

do Curso precisou ser revisto em função da baixa carga horária do curso, o que

levou a alteração da oferta acadêmica para 2014.1. Também disse que, com este ~

reinício do processo de reconhecimento do curso, alguns documentos já enviados

pelos docentes deverão ser novamente enviados, a exemplo do Currículo Lattes, que

deverá ser atualizado, agora com as comprovações relativas às atividades mais

recentemente desenvolvidas. A professora Carolina informou que, nas próximas
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(2) Outro ponto discutido disse respeito ao ENADE. A Profa. Lívia informou que

os alunos da Pedagogia não precisarão ser inscritos no exame e nem ser submetidos

à prova, pois apenas os considerados ingressantes - que aportaram na universidade

em 2014 -, precisariam ser inscritos, o que não se aplica para a Pedagogia neste

momento. (3) A coordenadora Ana Carolina ressaltou sobre o procedimento

institucional para afastamento docente - os documentos de solicitação de

afastamento não podem ser simplesmente deixados na mesa da coordenação, mas

sim, é necessário que os interessados coletem primeiro as assinaturas dos membros

do colegiado. (4) O próximo ponto discutido foi o uso do data show. A

coordenação disse' que o curso de Pedagogia contava inicialmente com um

equipamento, depois recebeu mais dois novos e que, na data de hoje, passou a contar

com outros dois, totalizando cinco datas-show. Como ainda não há sala de

coordenação, os equipamentos serão divididos por sala, entre os professores do

curso. Um docente por sala deverá, pois, assinar o recebimento e providenciar um

cadeado para o armário em que o equipamento ficará guardado. Em seguida,

socializou entre os presentes a informação de que há a perspectiva de que em cada

. sala de aula do campus tenha um data show, porém ainda não há grades de

segurança e nem empresa licitada para tal. Informou, ainda, que, ao final da reunião,

irá repassar aos docentes um material encadernado contendo tabela para reserva dos

equipamentos por sala, sendo cada caderno enumerado de acordo com cada data

show; ressaltou, ainoa, que a reserva ae caaa equipamento ceve ser feita

semanalmente para que todos os docentes tenham oportunidade de beneficiar-se

com o seu uso. (5) Em seguida, cedeu espaço para a Profa. Betânia Gomes, que

socializou alguns pontos discutidos em reunião do COMFOR - Comitê de

Formação da Universidade, do qual e membro, representando o campus de



Arapiraca. Betânia repassou informações sobre a pauta tratada na reunião, dentre

elas sobre os cursos planejados pela universidade e ofertados em função da demanda

de tais demandas. E informou, por ultimo, aos professores, que e possível para 5

aqueles que têm interesse em participar dos cursos de Escola de Gestores

(Especialização) ou outros, o envolvimento com esses cursos. (6) Outro ponto de

pauta tratou do pedido de prorrogação de afastamento dos professores

Severina Lessa e Talvanes Eugênio Maceno, que se encontram em doutoramento.

A Profa. Aline Nomeriano, representando a área de Politica Educacional, leu o

parecer final que concedia mais seis meses de afastamento para a Profa. Severina,

além do afastamento já vivenciado de um ano e seis meses; e de mais seis meses ao

professor Talvanes, que já se encontra há um ano e cinco meses em afastamento.

Estes anexaram nos processos artigos que estão sendo publicados e o Prof. Talvanes,

em particular, anexou o sumário da tese em construção, na intenção de explicitar a

estrutura da mesma. A área deferiu o pedido e se comprometeu em dividir a carga

horária entre todos (professores Aline, Neila e Ricardo), sendo registrada tal decisão

através da entrega de uma declaração dos três professores da área assumindo a

responsabilidade. (7) Dando continuidade, seguiu-se ao próximo ponto:

Andamento do processo de redistribuição da Profa. Sarah Lollato. O processo

já foi publicado em Portaria e as professoras da área (lanaíla e Tereza) assumirão

suas disciplinas, assim como o Prof. Rafael Belo, que será redistribuído do campus

do Sertão para o Campus de Arapiraca, assumindo a vaga deixada por Sarah. A

professora Sarah falou sobre as demandas do semestre, dizendo que adiantou aulas e

finalizou disciplinas do semestre 2U 14.1. (S) Na sequência, Ana Carolina disse

estar em andamento o processo da Profa. Jailze Oliveira, que será redistribuída

da UFRPE - Campus de Serra Talhada - para Arapiraca. Solicitou, ainda, ao Núcleo

Docente Estruturante - NDE um posicionamento em relação à Avaliação do Curso

de Pedagogia. A esse respeito, a professora Neila informou que os docentes do NDE

se reunirão e darão seguimento a esta solicitação a partir do dia 20 de agosto. Ficou

registrado, pois, que o NDE apresentará na próxima Reunião Ordinária do

Colegiado um posicionamento sobre a entrega do documento atualizado - Projeto

Pedagógico do curso. (9) O ponto seguinte, trazido pela coordenadora, remetia

ao 111Encontro Pedagógico. Ficou deliberado que a Comissão de Organização do
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Rosemeire, os quais informaram que se reunirão para tratar das demandas do evento

e que na segunda semana de agosto já levarão uma pré-programação para o grupo.

(10) A professora Neila informou que no dia 07 de agosto, pela manhã, haverá a

abertura de evento sobre Políticas Educacionais Indígenas, o qual contara com a •.

presença de lideranças ligadas a temática, bem como de indígenas que farão como

apresentação cultural a dança típica Toré. Neila pediu a presença de representante da

coordenação do curso e de docentes para coordenarem mesas redondas. (11)

Marcius apresentou o pedido da Secretaria de Educação de Arapiraca, Ana

Valeria, para que o curso de Pedagogia oferecesse curso de Especialização em

Gestão Escolar para os novos gestores escolares municipais. A Profa. Betânia

sugenu ao Marcius que essa demanda seja articulada aquelas atendidas pelo

COMFOR, o que deverá ser feito via Escola de Gestores, em 2015. (12) O próximo

ponto tratou da eleição da nova Coordenação e Colegiado do Curso, referentes

ao biênio 2015-2017. Foi informado que a Comissão Eleitoral deverá ser formada

por 2 docentes, 2 técnicos e 2 alunos - todos não elegíveis -, os quais já darão início

aos tramites do processo eleitoral de modo que os novos componentes .sejam

empossados em janeiro de 2015, logo após o recesso natalino. A aluna Ivânia,

representante do colegiado, ficou responsável de consultar os discentes interessados

em atuar como membros da comissão eleitoral e informar seus nomes em breve. A

Profa. Aline sugeriu que, em caso de haver algum aluno do 7° período interessado

em compor o colegiado, que este seja indicado a suplente e que outro de período

anterior assuma como titular, de modo a este poder permanecer integralmente no

cargo pelos dois anos de mandato. A coordenação consultou os docentes presentes

quanto a assumirem duas vagas na Coordenação de Estágio Supervisionado, no

lugar da Sarah e Gorete, e orientou que seja um professor das licenciaturas e outro

da Pedagogia .- será feita consulta aos docentes por e-mail. Igualmente, solicitou a

indicação de dois nomes para fazerem parte da Comissão Eleitoral. As professoras

dos nomes dos discentes e dos dois técnicos para complementarem a referida

comissão. Ana Carolina informou, ainda, que a eleição acontecerá, no máximo, em

novembro e que o edital deverá estar sendo divulgado entre a primeira e segunda

semana de outubro, até 10/10/14. (13) Por fim, a professora destacou que as

disciplinas da oferta acadêmica do 7° Período serão compensadas no 9°

período. Finalizados os pontos de pauta e não havendo mais assuntos a tratar,



encerrou-se a reunião e foi lavrada esta ata. a aWI1. denois de lida e achada

conforme, será assinada por mim e por todos os presentes. Arapiraca, 21 de agosto

de 2014.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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lista de Presença da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico
Data: 23/07/2014 (quarta-feira) Horário: 14h às 17h Local: Sala 4-B (bloco A)

. Membros do Colegiado
Nome

Ana Carolina Faria Coutinho Gléria (Titular)

Lívia Couto Guedes (Titular)

Luciano Accioly lemos Moreira (TItular)/

Maria Gorete Rodrigues de Amorim

Emanoelly Caldas de Oliveira (Titular)/

Nágib José Mendes dos Santos

Ivânia Pereira Costa (Titular)/

Luana Priscila Marques Silva

Sarah de Oliveira lol/ato (Titular)/

Aline Soares Nomeriano

Marcelo Karloni da Cruz (Titular)/

Raimundo França

. Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular)!

Marcius Antônio de Oliveira

Nome Assinatura


