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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 14h do dia 26 de novembro de 2014 teve início, na sala 22 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 (Coordenadora do Curso), Luciano Accioly Lemos Moreira, Nágib
José Mendes dos Santos, Marta Maria Minervino dos Santos, Anderson Francisco
Vitorino, Ivanderson Pereira da Silva, Aline Soares Nomeriano, Neila da Silva Reis,
Renata da Costa Maynart, Maria Betânia Gomes da Silva Brito, Rosemeire Marcedo
Costa, Joelma de Oliveira Albuquerque (Vice Coordenadora da Educação Física),
Bruno Cleiton Macedo do Carmo (Coordenador da Educação Física), Deywid Wagner
de Melo (Coordenador de Letras), Elias André da Silva (Vice Coordenador de Letras),
do Técnico em Assuntos Educacionais e Coordenador de Graduação (Cograd) Marcius
Antônio de Oliveira e da discente Ivânia Pereira Costa. Teve sua ausência justificada o
prof Raimundo França, por estar participando do Curso de Formação do Núcleo
Docente Estruturante - NDE. A reunião foi presidida pela Profa. Lívia, que a iniciou
com os seguintes informes: A) Processo de Compras - foi adiado o prazo limite para a
solicitação de compras e os docentes podem informar seus pedidos até 28.11.14; B)
Chegada de 2 estantes, 2 armários e 2 arquivos para o curso de Pedagogia e Núcleo
Pedagógico - As duas estantes, como já informado em reunião anterior, foram
provenientes dos pedidos das professoras Lívia (solicitou 2) e Tereza (solicitou 3).
Como chegaram apenas 2 estantes, foi destinada uma estante para cada docente, sendo a
da profa. Lívia motivada pela criação do Núcleo de Acessibilidade, e a da profa. Tereza
para as demandas do Pibid da Pedagogia. Lívia informou que um dos armários e um dos
arquivos também chegaram para o Núcleo de Acessibilidade e que por enquanto os itens
estão alojados na sala da coordenação do curso de Pedagogia, aguardando até o
momento em que uma sala seja destinada no campus para as atividades de estudos e
pesquisas sobre acessibilidade. A previsão é que esta sala seja destinada quando da
inauguração do bloco D, atualmente em construção, segundo consulta feita à Direção
Geral do campus. C) Conclusão do contrato do professor substituto Vicente
Guimarães - em 08.11.14 se encerrou o contrato do docente e as 4 turmas - 16h de
ensino ministradas pelo docente - deverão ser assumidas pelas professoras Lívia,
Betânia e Rosemeire, enquanto aguardam a chegada da profa. Jailze de Oliveira Santos,
que virá redistribuída da UFRPE-Serra Talhada, para a vaga deixada pela profa. Adriana
Cavalcante dos Santos (removida para O CEDU). A despeito o seu contrato ter sido
encerrado oficialmente em 08.11, o professor Vicente se comprometeu em concluir a
avaliação bimestral 1, ficando com as turmas até dezembro, pois precisou reagendar
várias atividades com os alunos nas últimas semanas por causa da proximidade da
defesa e encerramento de seu curso de Metrado. Sendo assim, as docentes ou a prof
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Jailze só assumirão as turmas no retorno às aulas, em janeiro de 2015. D) Concurso
Docente regido pelo Editall03/2014 - a banca examinadora a atuar no concurso para
a vaga da área de Gestão Escolar e Práticas Educativas será composta pelos docentes
titulares Rosemeire Marcedo Costa (1a Examinadora - PresidentelUF AL), Tiago
Leandro da Cruz Neto (2° Examinador - UFAL) e Jailze de Oliveira Santos (3a

ExaminadoralUFRPE), e pelas suplentes Lívia Couto Guedes (UFAL), Ana Maria
Monteiro da Motta Pires (UFPE) e Ana Lúcia Félix dos Santos (UFPE). O concurso
acontecerá na semana de 09 a 13/12/14, de terça a sábado, teve 23 inscritos, e durante o
período haverá aulas apenas no turno da noite. No dia 01/12/14 haverá urna reunião em
Arapiraca, convocada pela Comissão Organizadora do Concurso, com os presidentes
das bancas examinadoras. E) Pendência de documentação para a redistribuição da
profa. Jailze Santos - Lívia informou que a professora ainda não foi redistribuída para
Arapiraca pela falta de um documento do CEDU que informe a regularização da profa.
Adriana Cavalcante dos Santos corno tendo assumido o posto no campus AC Simões.
Segundo informações obtidas junto à Progep, este documento permitirá que se vincule a
redistribuição ao código da vaga e se dê prosseguimento ao processo. Ainda não há
previsão de quando a situação será regularizada. F) Autoavaliação do Curso de
Pedagogia - Lívia passou a palavra ao prof. Ivanderson e ele informou que, entre 24 e
30.11.14, os alunos da Pedagogia deverão responder ao questionário de avaliação do
curso via web. Os alunos receberam em seus e-mails informações sobre o link a acessar
para responder ao questionário. G) Caiite 2015 - Marcius informou que o evento será
realizado em junho de 2015 e que as propostas docentes deverão ser enviadas até
fevereiro; mais informações serão repassadas pela Comissão Organizadora, a ser
definida. Na sequência, passou-se aos pontos de pauta: (1) Resolução de AACCs - o
texto da resolução (em construção) já foi apresentado em reunião anterior e na data de
hoje deveria voltar a ser apreciado pelo grupo, mas com a antecipação da reunião de
03.12 para 26.11, em função da demanda a ser apresentada no ponto 5 desta Ata, Lívia
informou que não·foi possível se reunir com o prof. Adelmo, Anderson e a TAE Adlany
para, juntos, verem a possibilidade de avançar na proposta do documento. Segundo ela,
até a semana seguinte deverá acontecer este encontro e o documento poderá ser
apresentado em futura reunião do Colegiado. (2) I CIPAr - 2015 - em virtude da
mesma justificativa, a professora Lívia informou que a Programação do evento, a cargo
da comissão de Programação composta por ela e o prof. Adelmo, só poderá ser
apresentada para apreciação do grupo na semana seguinte. O mesmo ocorreu com a
Comissão Científica, formada pelas professoras Betânia e Rosemeire. O prof.
Ivanderson, Coordenador Geral do evento, apresentou as logomarcas produzidas pelos
discentes da Pedagogia para escolha e votação pelo grupo e foi escolhida urna
logomarca que ressalta características regionais, a qual deverá ser colorida. Também
foram definidos o nome do evento - Perspectivas Atuais dos Profissionais da
Educação: desafios e possibilidades -, e os docentes que atuarão nas comissões
organizadoras do evento: Ivanderson saiu da Comissão de Cultura e passou para a de
Apoio e Patrocínio, esta junto com o prof. Anderson; Aline e Mônica assumirão a de
Logística; Lívia e Adelmo seguem na de Programação; Danielle Carnaúba (Assistente
Administrativa) e Adlany (TAE) estão responsáveis pela Secretaria e Finanças;
Vanessa, Neila, Solma e Nágib assumirão a de Cultura; Marta responderá pela de
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Comunicação. Lívia informou que o Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores - LIFE - conta com uma impressora de pôsteres em tamanho menor que o
padrão, mas que poderia ser utilizada, sob mediante solicitação ao prof José Barros,
para as impressões dos cartazes do evento. Ivanderson apresentou os valores a serem
cobrados para a inscrição no evento: R$ 25,00 para inscrições de estudantes no prazo,
R$ 35,00 para estudantes fora do prazo e R$ 40,00 para a inscrição de profissionais. (3)
Homologação dos resultados da Consulta para a Eleição do Colegiado do Curso de
Pedagogia para o biênio 2015-2017 - Lívia informou os resultados da Consulta: Total
de votantes e de votos válidos (79), sendo 11 Docentes, 5 Técnicos e 63 Discentes. O
prof Ivanderson solicitou a palavra para informar que se dispõe a assumir a função de
Vice Coordenador do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico, apoiando a profa.
Solma Baltar, que será a Coordenadora. O grupo aceitou a proposta do docente por
unanimidade. (4) Análise de processos discentes - Lívia informou que há alguns
processos discentes, solicitando dispensa de disciplinas, na coordenação do curso e que
exigem a análise de professores de áreas específicas. Os processos serão repassados a
alguns professores para a emissão de parecer sobre os pedidos discentes. (5) Análise da
proposta da Pró-reitoria de Graduação (prograd) de modificação do ordenamento
curricular dos cursos do interior - Lívia destacou a presença dos professores Elias e
Deywid, do curso de Letras, e de Joelma e Bruno, da Educação Física, os quais foram
convidados a discutir com o grupo da Pedagogia sobre as modificações motivas pela
Prograd para os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) do interior. Os docentes dos
cursos de Letras e Educação Física apresentaram como proposta de modificação em
seus PPPCs a diluição do Tronco Intermediário (2° período), hoje ministrado
integralmente pelos docentes da Pedagogia; a proposta consistiu em manter apenas 3
das 6 disciplinas no 2° período e levar as outras 3 (Libras, Política e Projeto
Pedagógico) para os semestres seguintes (até o 5° período). Após várias discussões e
pronunciamentos dos presentes, o grupo concordou de forma consensual que a mudança
pode ser feita. No entanto, a professora Lívia destacou que ainda precisará ser feita uma
análise para ver o impacto disso sobre a oferta acadêmica dos semestres ímpares e pares
e sobre a carga horária docente, de forma individual e por área. Os docentes avaliaram
que na reunião do dia seguinte, 27.11, convocada pela Prograd, o tema será exposto aos
presentes e o resultado da análise da carga horária docente é que definirá a possibilidade
ou não de a mudança ser feita sob estes moldes. Lívia defendeu, no entanto, que as
alterações só deverão ocorrer para as 6 licenciaturas, excetuando-se a Pedagogia, por
enquanto, sob a alegação de que o curso acabou de passar por grandes transformações
em seu ordenamento curricular, dentre elas a criação de um 9° período (para atender à
demanda do MEC) e outras alterações, tais antecipação ou adiamento de disciplinas em
períodos diversos. O tema voltará à apreciação do grupo após a reunião com a Prograd e
com os coordenadores dos outros 6 cursos de licenciatura. 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: 26/11/2014 (quarta-feira) Horário: 14h local: Sala 22, bloco B

Membros do Colegiado
Nome Assinatura

Ana Carolina Faria Coutinho Gléria (Titular) -
Lívia Couto Guedes (Titular)

Luciano Accioly Lemos Moreira (Titular)/

Maria Gorete Rodrigues de Amorim

Nágib José Mendes dos Santos (Suplente em
exercício)

Ivânia Pereira Costa (Titular)/

Luana Priscila Marques Silva

Aline Soares Nomeriano (Suplente em
exercício)

Raimundo França (Suplente em exercício)

Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular)/

Marcius Antônio de Oliveira

Nome Assinatura
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Reunião Ordinária do Colegiado de Pédagogia e Núcleo Pedagógico
Data: 26/11/2014 - 14h - Sala 22, bloco B

Coordenação de Pedagogia: Lívia Couto Guedes

formes

- Análise da proposta da Prograd sobre a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos

- Resolução n.03/2014 - Atividades Acadêmico-Científica-Culturais (AACCs)da Pedagogia

- Homologação do resultado da consulta para a Eleição da nova gestão do Curso de
Pedagogia Licenciatura (biênio 2015-2017)

- Congresso de Pedagogia - Maio/2015 (definição das comissões e encaminhamentos)

- Análise de processo discente para dispensa de disciplinas

- Assinatura de atas de reuniões anteriores


