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

Às 13h30 do dia 26 de fevereiro de 2014, na sala 4 do bloco "A" da Universidade Federal de Alagoas -
Campus de Arapiraca, reuniram-se os professores Ana Carolina Faria Coutinho Gléria, Lívia Couto Guedes,
Emanoelly Caldas de Oliveira, Sarah de Oliveira Lollato, Neila da Silva Reis, Solma Lúcia Souto Maior de
Araújo Baltar, Rosemeire Marcedo Costa, Adelmo Femandes de Araújo, Marta Maria Minervina dos Santos,
Raimundo França, Ivanderson Pereira da Silva, o Técnico em Assuntos Educacionais Marcius Antônio de
Oliveira, a Licencianda em Pedagogia Luana Priscila Marques da Silva e o Aluno Bolsista Clebson Luís da
Silva para a Reunião Ordinária do Colegiado de Pedagogia e Núcleo Pedagógico. Justificaram a ausência os
professores Tereza Albuquerque e Luciano Accioly, por estarem em atividade acadêmica no mesmo horário
da reunião. A Profa. Lívia coordenou a reunião, iniciando-a com o Informe sobre a manutenção das redes
elétrica e lógica do campus, que serão interrompidas no dia 28 de fevereiro de 2014. Em seguida, foram
tratados os seguintes pontos de Pauta: (1) Pedido de Afastamento da Profa. Gorete Amorim: a área de
Gestão Escolar e Práticas Educativas, a qual pertence a professora, vai apreciar o pedido e apresentar o seu
aparecer ao colegiado numa próxima reunião; (2) Indicação de um docente como representante de
compras: O Colegiado acatou a indicação do Prof. Ricardo Silva, que será consultado pela Coordenação do
Curso para assumir a atividade; (3) Processo de redistribuição da Profa. Sarah Lollato: a professora
informou ao Colegiado sobre a intenção de ser redistribuída para a Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) e que, em breve, deverá chegar à UFAL um comunicado oficial informando o convite à professora e
informando/enviado o código de vaga em troca da professora. Os presentes posicionaram-se favoravelmente à
redistribuição de Sarah mediante a chegada de um novo docente, concursado para substitui-Ia. (4) Renovação
do pedido de afastamento do Prof. Talvanes: de acordo com o parecer da área de Política Educacional, os
docentes deferiram o pedido de prorrogação de afastamento de Talvanes por mais seis meses; (5) Atualização
do Núcleo Docente Estruturante - a despeito de a profa. Sabrina França haver sido indicada e ter aceitado
compor o NDE da Pedagogia, conforme homologado em ata da Reunião Ordinária deste Colegiado de Curso
de 05.02.14, a docente enviou através do prof. Raimundo França o pedido de desvinculação do NDE. O pleito
se deu em função da recente e inesperada notícia de que a docente precisará antecipar o seu afastamento das
atividades do campus para cursar o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Diante do
exposto, segue a nova composição do NDE: Tereza Albuquerque, Luciano Moreira, Neila Reis, Rosemeire
Marcedo Costa e Raimundo Rodrigues de França Júnior. (6) Aprovação das alterações para o texto do
Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia (elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE - e
comissões): O Professor Raimundo França, que aceitou substituir a profa. Sabrina França no NDE, se dispôs a
colaborar com a redação do texto do projeto. Marcius (TAE) informa que o prazo para a solicitação de
compras para os cursos vai até o dia 18/03/14. A professora Neila sugeriu ao Marcius que apresente uma
relação dos produtos que podem ser solicitados, o que viabilizará o orçamento dos materiais. Marcius
informou também que estão terminando a construção de algumas salas de aula e que, a partir disso, surgirão
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salas para os professores novos. Os professores devem apresentar interesse junto à Direção Geral e ri'
Administração; Sobre o TCC, após o carnaval a equipe se reunirá para concluir o texto que normatizará o \. .
TCC da Pedagogia; A respeito do Estágio Supervisionado, a professora Sarah Lollato sugeriu delimitar um
número máximo de alunos de estágio por turma. Rosemeire fez sugestões com relação às tabelas existentes no
PPC (projeto Pedagógico do Curso), complementado que os dados das tabelas devem estar atualizados. A
professora Neila Reis pediu a contribuição de todos na construção do PPC, sob a forma de sugestões dos
demais docentes. A professora Ana Carolina destacou que o ideal teria sido o envio antecipado dos
documentos para a leitura prévia dos professores. Nesse sentido, sugeriu que o NDE envie os documentos por
e-mail aos professores, de forma a que todos possam estudá-lo e dar suas contribuições. Afmnou, ainda, que o
prazo para o envio dos dados do PPC para o e-MEC é 21/03/14. Diante desse prazo, a professora Lívia
sugeriu aos presentes: que até 12/03/14 os docentes enviem suas sugestões sobre o documento do PPC para os
membros do NDE; que entre 13 e 16/03/14 o NDE finalize o texto do PPC com base nas sugestões
apresentadas pelos docentes; que entre 17 a 19/03/14, Marcius e Mônica (Pedagoga do campus) façam a
revisão/correção do texto final; que em 19/03/14 Marcius envie o documento do PPC revisado e corrigido
para a Coordenação do curso de Pedagogia, de forma que esta possa enviá-lo no dia 21/03/14 aos órgãos
competentes, relacionados ao reconhecimento do curso. Na sequência, passaram ao último ponto da pauta, (7)
Disciplinas eletivas: a professora Ana Carolina mencionou sobre a necessidade de o Colegiado posicionar-se
a respeito da atualização das disciplinas eletivas, uma vez que aquelas constantes no PPC original foram
elaboradas por professores que não fazem parte do corpo docente atual. Em relação à disciplina Educação e
Economia, por exemplo, informou que não há professores com o perfil para ministrá-Ia e não será possível
contratar um professor substituto para tal. A esse respeito, Marcius sugeriu que a Coordenação do curso de
Pedagogia procure a Coordenação do curso de Administração a fim de verificar se há docentes capazes de
suprir essa necessidade e, ainda, promover a interação entre as áreas. A professora Neila Reis afirmou que,
tanto ela, como a professora Sabrina França, por suas formações e estudos, teriam perfil para ministrar essa
disciplina. Diante das sugestões apresentadas, o grupo sinalizou a manutenção da disciplina. No entanto, a
decisão final deverá ser fruto de posterior análise por parte do Núcleo Docente Estruturante. O assunto deverá
ser posteriormente apreciado e, oportunamente, reapresentado para definição pelo Colegiado. Finalizados os
pontos de pauta e não havendo mais assuntos a tratar, eu, Clebson Luis da Silva, lavro a presente ata, a ser
assinada por mim e pelos presentes. Arapiraca, 26 de fevereiro de 2014.
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