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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 14h do dia 03 de setembro de 2014 teve início, na sala 13 do bloco B 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
Lívia Couto Guedes, Raimundo França, Maria Betânia Gomes da Silva Brito,
Ivanderson Pereira da Silva, Anderson Francisco Vitorino, Vanessa da Silva Alves,
Adelmo Fernandes, Solma Lúcia Souto Maior de Araújo Baltar, Aline Soares
Nomeriano, Neila da Silva Reis, Marta Maria Minervino dos Santos, Luciano Accioly
Lemos Moreira, Vicente José Barreto Guimarães, Nágib José Mendes dos Santos,
Renata da Costa Maynart. Também participaram Adlany Keliny Barbosa Freire (TAE),
Marcius Antonio Oliveira - Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) e Coordenador
de Graduação -, a representante dos discentes Ivânia Pereira Costa, o bolsista Clebson
Luís da Silva e a Técnica Cledja Santos. A Professora e Coordenadora Lívia Guedes
presidiu a reunião, iniciando-a com os seguintes Informes: Enade 2014 - Lívia
informou que foram inscritos no Enade os alunos ingressantes do curso de Pedagogia
Licenciatura, a iniciarem suas atividades acadêmicas em 2014.2, a partir de 29/09114.
Para a realização das inscrições, a professora informou ter contado com o importante
apoio da TAE Adlany Freire e da Pedagoga do campus Mônica Vaderley, às quais
agradeceu em nome do curso; Andamento dos processos de redistribuição para a
Ufal/Campus de Arapiraca dos docentes Jailze Oliveira e Rafael Belo - segundo o
servidor Alex, da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (progeplUfal),
provavelmente a profa. Jailze (oriunda da UFRPE/Campus de Serra Talhada), a ser
redistribuída para a vaga deixada pela profa. Adriana Cavalcante dos Santos, da área de
Gestão Escolar e Práticas Educativas, só deverá assumir a vaga em Arapiraca no ano de
2015, em virtude de ser 2014 um ano eleitoral. Já o Prof. Rafael Belo, a ser
redistribuído da UfallCampus do Sertão para a vaga deixada pela profa. Sarah de
Oliveira Lollato, confirmou que assumirá as disciplinas da área de Desenvolvimento e
Aprendizagem em 2014.2; Andamento do processo de remoção interna da profa.
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria para o Centro de Educação (Cedu) do
campus AC Simões - já foi anexada ao processo a ata da reunião do dia 06/08114, na
qual o Colegiado se posiciona acatando o parecer da área de Gestão Escolar e Práticas
Educativas, ou seja, favoravelmente à remoção da professora, mas condicionando a sua
remoção à permanência da docente nas atividades de ensino em Arapiraca, até a
chegada de docente que a substitua. Concurso Docente - Lívia informou que a vaga
deixada pela profa. Ana Carolina F. C. Gléria será ofertada no próximo concurso
docente, a realizar-se no mês de novembrol14. O perfil escolhido será o de Graduação
em Pedagogia Licenciatura e Mestrado em Educação. Plano Nacional de Educação Marcius Oliveira informou sobre a divulgação do mais atualizado Plano Nacional de
Educação, com data de junho de 2014. Na sequência, foram tratados os pontos de pauta:
(1) Reconhecimento do curso de Pedagogia Licenciatura (ações/atribuições dos
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Docentes e da Coordenação) - Lívia agradeceu a presença das Técnicas Lucineide e
Márcia Valéria (prograd), que foram convidadas para a reunião a fim de esclarecer
sobre o processo de reconhecimento do curso. Dentre os pontos tratados, destacaram-se
a necessidade de: a) ser incluído no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a existência de
bolsas de auxílio para os discentes, tais como a permanência e a alimentação, oferecidas
em função da ausência de um restaurante universitário no campus; b) providenciar a
portaria que oficializa a atuação de Lívia como atual coordenadora do curso; c)
implementar a brinquedoteca - a esse respeito, a profa. Renata Maynart informou que
será feito, em conjunto com a Direção Geral do campus, um movimento de
sensibilização junto aos lojistas de Arapiraca e comunidade acadêmica para a doação de
brinquedos. Lívia disse que esteve em contato com a Diretora Eliane Cavalcante e com
a arquiteta do campus, Rafaella, e que o espaço fisico da brinquedoteca já existe - será o
antigo laboratório de Física - mas passará por obras para atender aos requisitos técnicos
e pedagógicos pertinentes ao seu uso pelas crianças da comunidade. Segundo a Diretora,
em meados de outubro/14 é esperado o início da reforma do espaço físico. Renata disse,
ainda, que já há computador e impressora para a brinquedoteca e que os demais itens já
foram solicitados; d) Márcia Valéria destacou que o curso será avaliado pelo Ministério
da Educação (MEC) em 3 dimensões, quais sejam, quanto à questão
didático/pedagógica, ao corpo docente e à infraestrutura. O curso precisa garantir, pelo
menos, uma nota 3. Do contrário, entrará em protocolo de compromisso e, num prazo
de aproximadamente 6 meses, precisará satisfazer às demandas apontadas pela comissão
avaliadora e passar por nova visita do MEC. Caso o curso não cumpra as medidas
orientadas, o curso deixará de ofertar novas vagas. e) manter atualizados na
coordenação do curso os Currículos Lattes dos docentes - os currículos de todos os
docentes ligados ao curso precisa apresentar as atividades e comprovações dos últimos 3
anos de atividades. A esse respeito, Márcia Valéria sugeriu que se solicite no
departamento de Recursos Humanos do campus uma lista dos docentes ligados ao curso
e mantê-Ia à disposição da coordenação do curso e da comissão avaliadora, com os
dados atualizados, bem como os contatos; t) fazer a projeção das ofertas acadêmicas
futuras, considerando os docentes já existentes no curso (aliar docentes às disciplinas).
Tal medida se justifica pela necessidade de a comissão perceber que já se conta com o
pessoal necessário para lecionar até o último período do curso; g) citar, ainda sobre a
brinquedoteca, o movimento feito pelo curso e Direção, no campus, para a aquisição de
espaço fisico e de brinquedos; h) cuidar para que o corpo docente e os discentes afinem
o discurso quanto à estrutura acadêmica de troncos. Por mais que haja críticas a ela, é
importante que no momento da avaliação, isso não seja utilizado como ponto de
divergência, pois não auxiliaria o processo de reconhecimento. Caso o tema venha à
tona, que seja dito que se está trabalhando para superar esta estrutura, mas que no
momento ela ainda é necessária, tendo em vista, por exemplo, a necessidade de
aproximar o perfil dos licenciandos ingressantes no curso; i) incluir no PPC, em forma
de disciplina ou tema transversal, conteúdos relativos à Educação e Direitos Humanos
(EDR). Nesse momento, questionou-se entre os docentes em que disciplinas do Tronco
Inicial, por exemplo, poderia haver aproximações com a EDH. A profa. Neila e o prof
Raimundo refletiram sobre se nas disciplinas de Sociedade, Natureza e
Desenvolvimento: da realidade global para a realidade local e de Fundamentos SócioAntropológicos da Educação já havia links para o desenvolvimento de tais conteúdos.
Igualmente, as profa. Lívia suscitou a questão sobre que docentes teriam perfil para
ministrar tais conteúdos, caso as referidas disciplinas não os abordem satisfatoriamente.
Essa demanda ficou de ser posteriormente apreciada pelo corpo docente, especialmente
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pelos docentes que lecionam as disciplinas citadas. j) apresentar resolução específica,
aprovada em Colegiado, sobre que atividades acadêmicas, científicas e culturais
(AACC) serão consideradas válidas pelo curso - para a formulação do texto da
resolução foi constituída uma comissão, composta pelos profs. Adelmo Femandes e
Anderson Vitorino, os quais deverão apresentá-I o ao Colegiado na próxima reunião
ordinária. Adlany Freire (TAE) ressaltou que a coordenação do curso precisa solicitar
aos discentes do curso que apresentem, o mais breve possível, os seus certificados de
participação nos eventos dessa natureza para que se possa digitalizar e, futuramente, ir
sendo lançado no sistema para a, contabilização da carga horária para a integralização
curricular, a qual correspondente a 200h. Lívia disse que divulgará um comunicado aos
docentes com tal solicitação. (2) Levantamento dos documentos faltantes e prazos

para a entrega pelos Docentes - planejamentos semestrais, relatórios semestrais,
planejamento de atividades práticas (Pedagogia), relatório de atividades práticas
(Pedagogia), pagelas e planos de curso - a profa. Solma, que apoiou a coordenação de
curso no levantamento dessas demandas, em conjunto com o aluno bolsista Clebson,
informou que enviará ao e-rnail da coordenação o levantamento atualizado para que esta
comunique as demandas a cada docente. (3) Autoavaliação do curso de Pedagogia Lívia solicitou à comissão, atualmente formada pelas profas. Renata e Janaíla - a profa.
Emanoelly já não faz mais parte do campus e, portanto, deixou esta comissão - que
atualizem essa atividade, uma vez que, conforme o PPC do curso, ela precisa ser
aplicada a cada semestre. Na ausência da profa. Emanoelly, o prof Ivanderson aceitou
se somar à comissão. (4) Repasse das informações apresentadas em reunião da
Direção Geral com as coordenações de curso em 13/08/14- Lívia destacou que, em
geral, foram apresentadas as ações implementadas pela nova Direção Geral do campus,
liderada pela profa. Eliane Cavalcante, dentre elas: o crescimento no número de
docentes, técnicos e discentes no campus; apresentação de metas, tais como um
planejamento docente a fim de reestruturar os cursos já implantados; a aquisição de
novos títulos para a biblioteca, bem como a solicitação da ampliação de seu espaço
físico; a complementação
da estrutura de salas de aula, laboratórios e salas
administrativas; o empenho de todos os recursos sendo feito no próprio campus; a
ampliação do número de bolsas; apresentação de propostas de novos cursos de
graduação na sede e nas unidades, incluindo-se o Pró-Campo, um curso de graduação
em Educação do Campo; implantação do Herbário e ampliação de seu espaço físico;
realização de autoavaliação do campus de Arapiraca; a criação da junta médica do
campus, que deverá estar em funcionamento em aproximadamente 45 dias; a
inauguração de um setor de protocolo no campus. Também foi solicitado que se
discutisse juntos aos demais docentes a proposta de alteração do Regimento da Ufal,
cujas sugestões deveriam ser informadas em até 15 dias pelos cursos. No caso da
Pedagogia, Lívia ressaltou que o referido documento foi socializado por ela para os emails de todos os docentes. Agendamento de um planejamento para 2015, a ser
elaborado pelos colegiados dos cursos e enviado à Direção Geral até o final de
setembro/14, informando-se a necessidade da compra de materiais de consumo,
equipamentos etc. (5) fi Encontro Pedagógico - em nome da Comissão Organizadora
do evento, composta pelos docentes Ivanderson, Marta, Betânia, Anderson, Vanessa e
Rosemeire, o prof Ivanderson apresentou a proposta elaborada pela comissão, da qual
se destacaram: a necessidade de se cobrar uma taxa simbólica para a participação
discente, o que foi bastante discutido pelos presentes e, ao final, aprovado, ficando
estipulada a cobrança de R$ 15,00 (quinze reais) por participante; a data do evento: de
10 a 14/11/14; o público-alvo do evento: deverá se voltar prioritariamente para os
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discentes da Pedagogia, mas envolverá também os discentes das demais licenciaturas;
Cogitou-se se o evento poderia fundir-se com o tradicional Seminário de Estágio
Supervisionado, mas ao final das discussões, entendeu-se que os dois eventos devem
permanecer separados; as propostas pedagógicas, que envolverão mesas redondas,
palestras e oficinas. O prof Ivanderson enviará aos docentes a proposta por e-mail e
afixará um prazo para que sugiram e desenvolvam outras propostas. (6) Eleição da
nova gestão do curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico para o biênio janeiro/2015
- janeiro/2017 - em nome da Comissão Eleitoral, composta pelas docentes Aline

Nomeriano e Lívia Guedes, pelas discentes Luana Marques e Ivânia Costa, e pelos
Técnicos Marcius Oliveira e Cledja Santos, a profa. Aline informou que o grupo está
redigindo o Edital de Consulta, a ser divulgado até o dia 10/10/14, quando será aberto o
prazo para a inscrição das chapas. Aline esclareceu que serão eleitos 14 membros para a
nova gestão do curso, sendo eles: 01 (um/a) coordenador/a e 01 (um/a) vice
coordenador/a - ambos titulares no Colegiado; 4 (quatro) docentes titulares; 04 (quatro)
docentes suplentes; 02 (dois/duas) servidores/as técnicos/as - um titular e um suplente;
e 02 (dois/duas) discentes - um titular e um suplente. Na sequência, Aline solicitou que
se manifestassem aqueles que tivessem interesse em se candidatar para os cargos
citados. A profa. Solma Baltar manifestou interesse em se candidatar para o cargo de
Coordenadora e vários outros docentes sugeriram seus nomes para comporem o
Colegiado, dentre eles, Luciano, Neila, Marta, Adelmo, Anderson, Betânia e Raimundo.
Ao final das discussões, ficou faltando apenas indicação para a Vice Coordenação do
curso. (7) Assinatura das atas das reuniões do Colegiado anteriores - foram
socializadas algumas das atas anteriores entre os membros do Colegiado e solicitou-se
assinatura. (8) Conselho do Campus - Lívia informou que, com a saída da profa. Ana
Carolina da Coordenação do curso e sua remoção para o CedulMaceió, ela passou de
suplente a titular no Conselho do Campus, e solicitou que outro docente passasse a
figurar como suplente. O prof Ivanderson Pereira da Silva aceitou assumir esta função
até a eleição da nova gestão do curso. (9) Atualização da Oferta Acadêmica de 2014.2
- Por fim, Lívia informou que, para acomodar as aulas do prof Rafael Belo, foi
necessário alterar/remanejar as disciplinas a serem ministradas pelas professoras Janaíla
e Lívia. Igualmente, em função da chegada da profa. Magda Rosa no curso de Letras, a
qual é uma pessoa com surdez, concursada pelo curso de Letras para ministrar as
disciplinas de Libras e Projetos Integradores, alterou-se a oferta acadêmica dos docentes
Nágib e Anderson. Finalizada a reunião e não havendo mais pontos a tratar, eu, Lívia
Couto Guedes, lavro a presente ata que será assinada por mim e seguida pelos demais.
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lista de Presença da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico
Data:

03/09)

14

(quarta-feira)

Horário:

..14h

Local:..........;:i:..;::3--=:B'--_

. 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 Lollato (Titular)!
Aline Soares Nomeriano
Marcelo Karloni da Cruz (Titular)!
Raimundo França
Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular)!
Marcius Antônio de Oliveira

Nome
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Assinatura

