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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO

Às 14h do dia trinta de janeiro de 2013 teve início, na sala 01 da Universidade Federal de Alagoas - Compus
Arapiraca, a Reunião Ordinária do Colegiado de Pedagogia, com a presença dos professores Ana Carolina Faria
Coutinho Gléria, Tereza Cristina CavaIcanti de Albuquerque, Adriana Cavalcanti dos Santos, Uvia Couto Guedes,
Emanoelly Caldasde Oliveira, Nágib José Mendes dos Santos, JanaílaSouza,Vicente Barreto, Maria Gorete Rodrigues
de Amorim, Luciano Acioly e Sarah Lollato, e o Técnico em Assuntos Educacionais Marcius Antônio de Oliveira.
Informes: A Profa. Ana Carolina iniciou a reunião informando sobre a oficialização do pedido de exoneração da
Profa. Sandra Davanço em 28/01/12 e que, em decorrência da saída da professora, estará assumindo a coordenação
do curso junto com a Profa. Lívia Guedes, que se manteve na Vice Coordenação. (1.2) Na sequência, foram iniciadas
as apresentações dos novos professores do Núcleo: JanaílaSouza,Vicente Barreto (substituto da profa. Bartira Teles)
e Neila Reis (ausente). E também do técnico Marcius que será suplente da técnica Adlany no Colegiado do curso de
Pedagogia. (1.3) A coordenadora informou sobre o andamento dos processos de afastamento dos colegas Adriana
Cavalcanti, Severina Lessae Talvanes Maceno para o doutoramento. Os afastamentos de Adriana e Severinajá foram
publicados no Boletim de Pessoal.O afastamento de Talvanes não foi publicado até a presente data. A carga horária
de aulas destes colegas foi redistribuída entre os demais e os professores substitutos que estarão assumindo, ou
seja, na definição da oferta 2012.2 já foram previstos os afastamentos destes três colegas e a carga horária de aulas
foi previamente distribuída. (1.4) Sobre a exoneração da antiga coordenadora, profa. Sandra Davanço, o pedido foi
protocolado no dia 21 de janeiro. Nesta mesma data iniciaram as aulas do semestre 2012.2 - são quatro turmas sem
professor. Até a presente data, a referida professora não foi exonerada. A vaga para o concurso de professor
substituto para esta vaga está no edital n.09/2013 e a provável data para o início do processo seletivo para o
preenchimento desta vaga é o dia 26/02/2013. A banca deste concurso será composta pelas professoras Aline
Nomeriano, Gorete Amorim e Neila Reis, sendo os suplentes: Severina Lessa, Talvanes Maceno e Marcos Lima
(Compus do Sertão). (1.5) Sobre a proposta do Painter apresentada pelo prof. Alexandre (Computação), na qual
convida professores da Pedagogia para colaborar, as profas. Sarah e Emanoelly se mostraram interessadas e irão
avaliar a sua participação no projeto. (1.6) O professor Nágib informou sobre o concurso da prefeitura para
monitores de LIBRAS- são nove vagas para intérprete e duas para instrutores. (1.7) A profa. Adriana informou sobre
o Congresso Luso-Brasileiro de Trabalho Docente, que será no mês de novembro em Portugal; o envio do resumo
será até 28 de fevereiro, e de artigo, até em junho. (1.8) A coordenação do curso informou sobre o prazo para a
entrega dos relatórios semestrais e planejamento 2012.2: 04 de março. Será necessário entregar os planos de
disciplinas para as coordenações. Estesdocumentos serão cobrados pelo MEC na avaliação do curso. Ficou resolvido
fazer levantamento do arquivo e identificar se todos os professores estão em dias com a entrega dos documentos
solicitados. Para este trabalho será envolvida a bolsista que trabalhava como monitora do prof. Talvanes, Isis
Marques. (1.9) Sobre a periodicidade das reuniões do curso, ficou definido que ocorrerão sempre nas primeiras
quartas-feiras de cada mês. (1.10) A comissão para eleição do Colegiado do curso de Pedagogia será composta pelas
professoras Janaíla e Tereza. Estas irão convidar os membros dos demais segmentos e publicarão edital após a
publicação oficial da comissão. (1.11) 'Para o NDE será convidado o prof. Anderson no lugar da profa. Sabrina por
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conta de o primeiro possuir grau de doutor. (1.12) Sobre a comissão de avaliação do curso de Pedagogia: A pr~
Tereza retirou o seu nome da comissão. O técnico Marcius sugeriu fazer a avaliação on-line com ajuda dos cole~
do curso de Computação. Ele irá encaminhar esta tarefa. (1.13) Ficou acordado que a profa. Janafla será suplente da
profa. lívia no Colegiado de Biologia. (2) Sobre o afastamento do prof. Carloney. O substituto já foi aprovado.
Segundo a Direção Acadêmica, o professor pode ser liberado de suas atribuições no Compus, mas segundo a
PROGEP,o mesmo não poderá ser liberado. Sãotrês turmas que ficarão sem aulas e estas aulas não serão assumidas
por nossos professores. A carga horária será reposta pelo substituto, a profa. Cheila Francette. (3) Discussão sobre o
Concurso para professor efetivo. A coordenadora Ana Carolina informou que a previsão para o concurso para
professor efetivo é o mês de julho. Serão seis vagas. Sobre a composição das bancas e a construção dos pontos
foram discutidos vários aspectos e, ao final, ficou definido que as bancas serão definidas nesta reunião e cada uma
delas irá definir os pontos temáticos da seleção (e pontos extras para reserva), estes pontos serão apresentados para
apreciação do Colegiado de Pedagogia antes da publicação para que sejam aprovados pelo Colegiado. Foram
definidas as seguintes bancas: (3.1) Gestão Escolar e Práticas Educativas: lívia (pres.), Gorete e externo. Suplentes:
Marcius, Nágib e externo; (3.2) Saberes e Metodologias de língua Portuguesa: Ana Carolina (pres.), Jair e externo.
Suplentes: Elias,Deywid e externo; (3.3) Saberese Metodologias de Físicae Matemática: Tereza (pres.), Fábio Bóia e
externo. Suplentes: Emanuelle, Carloney e externo; (3.4) Formação de Professores, Política e Organização da
EducaçãoBásica:Aline (pres.), Neila e externo. Suplentes: Luciano, Sarah e externo; (3.5) Saberes e Metodologias de
Biologia e Química: Janafla (pres.), Luzia e externo. Suplentes: Sandra Paz, Wander e externo; (3.6) Ensino de
Matemática (vaga ocupada pelo prof. Carloney que será reaberta após a sua redistribuição) - banca a ser definida.
(4) Eventos do curso de Pedagogia: será necessário um levantamento dos eventos para informar à Direção
Acadêmica. (4.1) O Encontro Pedagógico ocorrerá sempre no segundo semestre letivo, por conta da recepção aos
novos alunos do curso de Pedagogia que são da segunda entrada anual. A Comissão organizadora deste ano serão os
professores: lívia, Gorete e Vicente. (4.2) Para o Seminário de Estágio a Comissão será.composta pelas professoras
Ana Carolina e Sarah e será realizado em agosto. (4.3) O Ciclo de Debates e Palestras sobre Adolescência será
organizado pelas professoras Tereza, Sarah e Janafla em data a definir. (4.4) O Seminário Cidadania e Surdez será
organizado pelo professor Nágib e Emanoelly em data a definir. (4.5) A Exposição de Fotografias e Ciclo de Debates
sobre Desenvolvimento e Aprendizagem realizados pelo Compus do Sertão coma participação da Unidade de Ensino
de Palmeira dos índios terá a participação do Compus Arapiraca. A data será definida pelos organizadores e a
comissão será composta pelas professoras Tereza, Sarah e Janaíla. (5) Sobre o Congresso Acadêmico da UFAL: não
estão sendo veiculadas amplamente as informações, mas a profa. lívia afirmou que o calendário provável, de acordo
com e-mail da PROEXenviado para alguns professores, é o seguinte: Envio de trabalhos até 25/02 a 05/03.
Realização: 11 a 15/03. A referida professora irá confirmar o calendário e enviar as informações para os demais
professores. (6) A professora Tereza solicitou rediscutir para reafirmar a antiga deliberação do Núcleo Pedagógico de
não aceitar que alunos não matriculados nas turmas possam frequentar as aulas. Este procedimento não oficial
prejudica o trabalho dos professores que, ao final do semestre, deverão repassar notas e frequência do aluno para o
professor de sua turma oficial. Todos os presentes concordaram em manter esta deliberação que deverá ser
cumprida por todos. (7) A coordenação repassou os informes da reunião com a Direção Acadêmica ocorrida em
30/01/13. (7.1) Segundo a Direção Acadêmica, ocorreram diversos problemas na Matrícula dos feras, por conta da
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ausência de alguns coordenadores
colaboração
Segunda-feira
depositados

dos professores.

Ficou acordado o seguinte calendário:

- Carol/Vicente;
na biblioteca

Terça-feira

dentro

enviadas até o final de fevereiro.
Edital de Monitoria

de curso. (7.2) Para o novo período de matrículas

- Aline/Sarah.

(7.3) Orientações

de TCC - os trabalhos
para biblioteca

(7.5) Planos de disciplina deverão ser entregues nas coordenações

será concluído

precisar~

Sexta-feira - professoras Ana Carolina/Tereza)

das normas da ABNT. (7.4) Sugestões de títulos

sem Bolsas está em andamento.

(7.8) O Bloco das Coordenações

a coordenação

ser

deverão

ser

de curso. (7.6)

(7.7) Cada curso deverá ter o seu planejamento

em agosto. (7.9) O Compus Arapiraca

devem

de eventos.

recebeu a doação de um

à coordenação de cada curso atualizar os dados
dos cursos no site da UFAL (página do curso) com os dados dos professores, link para Lattes e outras informações
Herbário com 26 espécies e mais de 5 mil exemplares. (7.10) Caberá

pertinentes.

Após este informe,

nada tendo mais a acrescentar,

a reunião foi encerrada

Carolina e a presente ata foi finalizada por mim, Tereza Cristina CavaJcanti de Albuquerque,

pela coordenadora

que assino seguida pelos

demais colegas presentes.

1i4~
Prof1!. Tereza Cristina C. de Albuquerque

Ana

~
Prof1!. Livia Couto Guedes

Prof1!. Adriana Cavalcantl dos Santos
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