»>.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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ATA DA 33 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO

Aos 04 dias do mês de março de 2015 (04.03.2015), às 14 (quatorze) horas, na sala 2 do bloco "A"
da Universidade

Federal de Alagoas/Campus

Barbosa, Bom Sucesso, CEP:57.309-005,

de Arapiraca,

Arapiraca

situado na Av. Manoel

- AL, compareceram

Severino

para a 33 Reunião

'"'

_Ordinária do Colegiado do Curso Pedagogia Licenciatura os professores: Dra. Solma Lúcia Souto
Maior de Araújo Baltar (Coordenadora do Curso, Presidenta da Reunião), Msc. Ivanderson Pereira
da Silva (Vice Coordenador do Curso, Secretário da Reunião), Msc. Adelmo Femandes de Araújo,
Esp. Anderson Francisco Vitorino (Suplente no Colegiado - Segmento Docente), Msc. Lívia Couto
Guedes, Msc. Maria Betânia Gomes da Silva Brito (Titular no Colegiado - Segmento Docente), Msc.
Marta Maria Minervino dos Santos (Suplente no Colegiado - Segmento Docente), Msc. Nágib José
Mendes dos Santos, Msc. Rosemeire Marcedo Costa (Suplente no Colegiado - Segmento Docente),
Msc. Vanessa da Silva Alves, Msc. Ricardo da Silva, Msc. Janaíla dos Santos Silva, Msc. Renata da
Costa Maynart, Dra. Lidiane Maria Omena da Silva Leão (Coordenadora
Licenciatura em Física), Dr. Eben Alves da Silva (Coordenador

de Estágio do Curso de

do Curso de Licenciatura

em

Matemática); as técnicas Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular no Colegiado - Segmento
Técnico), Esp. Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra (Suplente no Colegiado - Segmento Técnico);
e as alunas Jaqueline Nascimento

Santos (Bolsista) e Vanessa Maria Costa Bezerra (Suplente no

Colegiado - Segmento Discente). A reunião foi presidida pela professora Dra. Solma Baltar, que
iniciou

a reunião

apresentando

os seguintes

Informes:

(a) Solicitação

aos docentes

para

preenchimento do formulário de pesquisa de pós-graduação; (b) Visita do MEC para reconhecimento
do Curso de Pedagogia; (c) Entrega de documentos (Currículo Lattes atualizado referente aos quatro
últimos anos de atividades

e seus respectivos

comprovantes);

(d) Formulário

de eventos com

comprovantes; (e) Formulário de projetos com comprovantes; (f) Relatório das atividades semestrais
2014.2; (g) Relatório das atividades práticas 2014.2; (h) Entrega das pagelas de 2014.2; (i) Entrega
dos Planos de atividades semestrais 2015.1; (j) Plano de atividades práticas 2015.1; (1) Plano da
disciplina do semestre 2015.1; (m) Avanços da Pasta de Projetos; (n) Avanços da Pasta de Monitoria;
(o) Avanços da Pasta de TCC; (P) Avanços da Pasta de Estágio Supervisionado;

(q) Avanços da
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pasta do NDE e produção do relatório descrevendo as estratégias utilizadas para sanar as fragilidades
do curso; (r) Solicitação de livros aos colegas; (s) Processo da acadêmica Kenya dos Santos Lucid,
aluna adventista do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura; (t) Minuta de reestruturação
carga horária do tronco inicial; (u) Concurso da logomarca da Pedagogia;

(v) Atribuições

da
das

comissões do I CIP Ar; (x) Material de divulgação do I CIP Ar; (z) Atividades Acadêmico Científicas
Culturais - AACCS. Passados os informes, procedeu-se

aos seguintes pontos de Pauta: (1) A

indicação de um novo Membro para a Comissão de Auto Avaliação do Curso de Pedagogia; (2)
Indicação dos nomes de dois professores

para atuar no período de reajuste de matrícula;

(3)

Indicação de professor para substituir a vaga da professora Tereza no NDE da Pedagogia - Núcleo
de Desenvolvimento Estruturante; (4) Organização da Pasta do Projeto PIBID/Pedagogia;

(5) Falta

dos colegas nas reuniões plenárias.
Em relação aos Informes, (a) a Professora Dra. Solma Baltar solicitou aos docentes (doutores) do
curso de pedagogia que encaminhassem
Pesquisa)

o formulário

de pesquisa

comentou

o item (b), informando

ao professor Edmilson

de pós-graduação

Santos Silva (Coordenador

devidamente

sobre a importância

preenchido.

de todos os docentes

de

Em seguida,
entregarem

à

coordenação o Currículo Lattes atualizado com os quatro últimos anos de atividades devidamente
comprovado; assim como, o relatório das atividades semestrais correspondente

ao período letivo

2014.2, o relatório das atividades práticas 2014.2, entrega das pagelas 2014.2, entrega dos planos de
atividades semestrais 2015.1, planode

atividades práticas 2015.1; plano da disciplina do semestre

2015.1. Na sequência, comentou sobre os avanços das pastas de projetos, monitoria, TCC; estágio
supervisionado e da pasta do NDE. Em relação a este último item, abordou sobre a necessidade dos
membros do NDE elaborarem um relatório com a descrição das estratégias utilizadas para sanar e/ou
justificar as fragilidades do curso. Solicitou aos colegas presentes a doação de livros e informou que
a acadêmica Kenya dos Santos Lucid, abriu processo onde solicitou dispensa das aulas nos dias de
sexta-feira e sábado, a partir das 18:00 horas,

do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura em

virtude de sua religião (adventista), pois a mesma não poderá realizar atividades nestes dias e
horário. Ainda em relação aos informes, pediu que a equipe responsável (Prof. Msc. Adelmo e Prof.
Esp. Anderson) pela elaboração da logomarca do curso agilize o edital para sua divulgação. Em
continuidade, explicou aos presentes sobre a reestruturação

da carga horária do tronco inicial e

comentou que este processo será discutido com as demais coordenações de curso para uma posterior
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adequação. Quanto às atribuições das comissões do I CIP Ar, a professora Dra. Solma solicitou que
as comissões envolvidas no evento se engajassem para agilizar as demandas e que divulgassem o

.

material impresso. Finalizando os informes, comentou sobre a necessidade de agilizar as informações
das AACCS. Acerca dos pontos de pauta: (1) A presidente solicitou aos colegas presentes a

indicação de um novo Membro para a Comissão de Avaliação. Após uma rápida votação foi
eleita a professora Msc. Vanessa da Silva Alves para compor esta comissão. Em seguida, a pauta (2)

Indicação do nome de dois professores para o período de reajuste de matrícula do curso, foi
solicitada aos presentes a indicação de dois docentes para colaborarem com a coordenação do curso.
llNeste sentido, as professoras Dra. Neila e Msc. Aline se prontificaram a realizar esta tarefa. A pauta

(3), que trata da indicação de um professor para substituir a vaga da professora Tereza no
NDE - Núcleo de Desenvolvimento Estruturante, foi discutida e a Prof'. Msc. Rosimeire Marcedo
Costa se comprometeu a assumir as atribuições da Prof' Msc. Tereza; com a nova reestruturação, a
composição do NDE ficou representada pelos seguintes membros: Prof". Msc. Rosemeire Marcedo
Costa, Prof. Dr. Luciano Accioly Lemos Moreira, Prof". Dra. Neila da Silva Reis e Prof. Msc.
Raimundo

França.

Na sequência,

sobre a pauta

(4), Organização

da Pasta

do Projeto

PIBID/Pedagogia, foi solicitada à coordenação do PIBID/Pedagogia o relatório geral das atividades
desenvolvidas e a organização desta pasta, com o projeto e demais documentos. Antes de finalizar a
reunião, deliberou-se sobre o item (5), Falta dos colegas nas reuniões plenárias. Após votação,
acordou-se que a ausência dos docentes nas reuniões plenárias deverá ser justificada oficialmente e
as justificativas não acarretarão ônus para os docentes. No entanto, quando houver convocação para
reunião do Colegiado de Curso, as ausências não justificadas dos membros titulares e/ou suplentes
serão encaminhadas ao setor de pagamento (RH) para que sua ausência seja descontada em folha.
Por fim, a Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião, determinando a
lavratura desta ata em extrato, o que fiz como Secretário e sob a conferência da Senhora Presidenta.

Profa, Dra. SOlm~Maior
de Araújo Baltar
Presidenta do Colegiado
Coordenadora do Curso de Licenciatura - Pedagogia

Prof. Msc. Ivanderson Pereira da Silva
Vice Coordenador do Curso de Licenciatura - Pedagogia
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Msc. Maria Betânia Gomes
Titular no Colegia~egmento
Adlan~iarbosa

dá sítva

Brito
Professor

Freire
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Vanessa Maria Costa Bezerra
Titular no Colegiado - Segmento Aluno
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Profa. Msc. Marta Maria Minervino dos Santos
Suplente no Colegiado - Segmento Professor

Profa. Msc~é
Marcedo Costa
Suplente no Colegiado - Segmento Professor

Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra
Suplente no Colegiado - Segmento Técnico
i0,{~Ct~~

Profa. Msc. Lívia Couto Guedes
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