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.
Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2015 (1l.02.2015), às 14 (quatorze) horas, na sala 1 do bloco

"A" da Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca, situado na Av. Manoel Severino

Barbosa, Bom Sucesso, CEP:57309-005, Arapiraca - AL, compareceram para a 23 Reunião

Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia 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 Fernandes de

Araújo, Esp. Anderson Francisco Vitorino (Suplente no Colegiado - Segmento Docente), Msc. Lívia

Conto Guedes, Msc. Maria Betânia Gomes da Silva Brito (Titular no Colegiado, Segmento Doente),

Msc. Marta Maria Minervino dos Santos (Suplente no Colegiado - Segmento Docente), Msc. Nágib

José Mendes dos Santos, Msc. Rosimeire 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, Prof. Msc. Raimundo Rodrigues de França (Titular no Colegiado -

Segmento Docente do Tronco Inicial), Dra. Lidiane Maria Omena da Silva Leão (Coordenadora de

Estágio do Curso de Licenciatura em Física), Dr. Eben Alves da Silva (Coordenador do Curso de

Licenciatura em Matemática); as técnicas Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular no Colegiado,

Segmento Técnico), Esp. Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra; e as alunas Jaqueline Nascimento

Santos (Bolsista) e Vanessa Maria Costa Bezerra (Suplente no Colegiado, Segmento Discente).

Verificado o quórum regimental, foi dado início à 2a Reunião Ordinária do Colegiado de Pedagogia,

presidida pela professora Dra. Solma Baltar, que iniciou apresentando os seguintes informes: 1 -

Oferta 2015.1; 2 - Visita do MEC ao Curso de Pedagogia, 3 - CAIITE 2015; 4 - Atribuições da

coordenação de TCC, de Monitoria, de Estágio e de Avaliação; 5 - Brinquedoteca; 6 - Possível

afastamento da professora Tereza Albuquerque; 7 - Educação em Direitos Humanos como

componente curricular; 8 - Curricularização da Extensão na Graduação (10% da carga

horária total do curso); 9 - Encaminhar a relação dos projetos concluídos ou em andamento

para a Coordenação; 10 - Edital de Bolsa de Mobilidade Acadêmica; 11 - Alterações na

normatização do TCC no Campus de Arapiraca; 12 - Solicitação de livros; 13 - Entrega dos

currículos para a atualização; 14 - Avanços do I CIPAr e VII Seminário de Estágio, 15 -
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Outros. Na oportunidade aberta pelo item "15 - Outros informes", Adlany informou sobre a vinda

do MEC que está prevista para o período de 15 a 18 de abril de 2015. Na sequência, passou-se aos

pontos de pauta assim enumerados: 1 - Demandas das Comissões do I CIP Ar e VII Seminário de

Estágio; 2 - Composição das Mesas Redondas Mini-cursos e Exibição de Filmes; 3 - Prazos

para as demandas do CIPAr e VII Seminário de Estágio; 4 - Metodologia da Oferta Acadêmica

de Pedagogia e do Núcleo Pedagógico em 2015.2; 5 - Aluna Mayara Ferreira Santos reclama a

possibilidade de pagar a disciplina Educação Especial ou Estágio 3 (EJA) em outro dia; 6 -

Falta nas reuniões do Pleno e Falta nas Reuniões de Colegiado; 7 - Vaga para suplente no

Colegiado de Biologia; 8 - Definição da disciplina Desenvolvimento e Aprendizagem; 9 -

Reforma Curricular do Curso de Pedagogia; 10 - Outros. Acerca dos pontos de pauta (1)

Demandas das Comissões do I CIP Ar e VII Seminário de Estágio, 2 - Composição das Mesas

Redondas Mini-cursos e Exibição de Filmes; 3 - Prazos para as demandas do CIP Ar e VII

Seminário de Estágio. Aberta a discussão para os pontos de pauta, a palavra foi concedida ao

professor Ivanderson que discorreu acerca dos pontos de 1 a 3 da pauta. Iniciou destacando a

importância do I CIPAr e do VII Seminário de Estágio para o fortalecimento das relações

interinstitucionais, agradeceu às professoras Rosemeire Marcedo e Vanessa da Silva Alves pelo

apoio na divulgação do evento em suas idas às instituições de ensino superior locais e destacou que à

época já haviam 129 inscritos no evento. Informou que a página do CIPAr estava finalizada e

disponibilizava todas as informações necessárias. Expôs que em diálogo com a coordenação do curso

chegou-se ao consenso de que havia a necessidade de realizar uma pequena modificação no eixo

temático que antes se chamada "VII Seminário de Estágio" e que agora passa a se chamar "Estágio

Supervisionado". Finalizou abrindo a possibilidade de que os colegas da Pedagogia e das demais

Licenciaturas pudessem apresentar propostas para a abertura do evento, mini cursos, mesas redondas

e parceiros. Os professores da Pedagogia presentes, a coordenação de Estágio do curso de Física,

representada pela professora Lidiane Omena e a coordenação do curso de Licenciatura em

Matemática, representada pelo professor Eben Alves, manifestara apoio ao evento e sinalizaram que

em breve estariam encaminhando suas propostas. Ficou definido nessa ocasião que o prazo para

apresentar essas propostas não poderia exceder o dia 16 de fevereiro, tendo em vista a necessidade de

fechar a oferta do I CIPAr e do VII Seminário de Estágio. Aprovada a proposta, o professor

Ivanderson, solicitou o apoio das demais licenciaturas do Campus Arapiraca para que pudessem
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ceder as salas que ocupam e incentivem os seus estudantes a participarem do evento, no período de

18 a 22 de maio. Os representantes presentes, informaram que discutiriam essa solicitação com seus

pares em momento posterior. Esgotados os pontos de 1 a 3, a presidenta da reunião agradeceu e

passou a discutir o ponto 4 - Metodologia da Oferta Acadêmica de Pedagogia e do Núcleo

Pedagógico em 2015.2 - Profa. Solma abordou esse ponto esclarecendo o papel do Núcleo

Pedagógico e agradeceu o apoio da professora Lívia Guedes na concepção da oferta acadêmica de

2015.1. Por conseguinte, informou aos presentes sobre um e-mail que recebeu do curso de

Licenciatura em Educação Física, cujo conteúdo explicitava a insatisfação daquele colegiado com a

oferta acadêmica apresentada pelo Núcleo Pedagógico. Em função desse email, a coordenadora do

curso de Pedagogia solicitou uma reunião para os devidos esclarecimentos junto à Direção

Acadêmica do Campus Arapiraca e as coordenações dos cursos de Licenciatura. Em função do

desgaste causado nessa oferta, foi proposto que a oferta para 2015.2, seja feita coletivamente num

momento em que a maioria dos docentes da Pedagogia possam participar e que a oferta acadêmica

para as Licenciaturas possa ser mais descentralizada permitindo aos coordenadores envolvidos uma

participação mais ativa. A proposta foi acolhida e aprovada por unanimidade pelos presentes.

Superada essa discussão passou-se à tratar do ponto 5 - Aluna Mayara Ferreira Santos reclama a

possibilidade de pagar a disciplina Educação Especial ou Estágio 3 (EJA) em outro dia. A

presidenta da reunião explanou o problema vivenciado pela aluna Mayara do 7° período do curso

de Pedagogia. Em função de seu descolamento do fluxo curricular padrão, a aluna necessitaria que a

disciplina de Estágio na ElA, a ser conduzida em 2015.1 pela professora Marta Minervino, pudesse

ser ofertada no SIE WEB no sábado. Tendo em vista a necessidade de proporcionar aos alunos do

curso de Pedagogia oportunidades para que possam realizar sua formação em nível superior no prazo

regimental, a professora Marta foi solícita ao pedido e se dispondo a assumir a condução desse

componente curricular também no sábado. Esgotada essa questão, a presidenta da reunião passou ao

'ponto 6 - Falta nas reuniões do Pleno e Falta nas Reuniões de Colegiado. Profa. Selma iniciou a

discussão sobre o ponto 6 esclarecendo que compreende as dificuldades de cada um em se fazerem

presentes nas reuniões plenárias, mas ponderou que por ser uma reunião plenária era importante que

todos os docentes pudesses se organizar para comparecer a esse momento, importante para todos e

para o curso, e que é único a cada mês. Dada a amplitude e complexidade do debate, o prof" Ricardo

da Silva sugeriu que esse tema voltasse numa reunião posterior como ponto de pauta, tendo em vista
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o adiantado da hora. Acatada a solicitação, a presidenta da reunião passou à discussão sobre o ponto

7 - Vaga para suplente no Colegiado de Biologia. A professora Solma informou que em função de

suas atuais atribuições na coordenação do curso de Licenciatura em Pedagogia não poderia mais

continuar como titular no segmento' docente no colegiado do curso de Biologia. A sugestão

apresentada foi a de que o professor Adelmo, que atualmente é suplente da professora Solma no

colegiado de Biologia, pudesse assumir a titularidade e que algum colega da Pedagogia pudesse

assumir a vaga do professor Adelmo. Proposta aceita, foi indicado para a vaga de suplente no

colegiado do curso de Licenciatura em Biologia o professor Msc. Nágib Mendes para essa vaga.

Definido essa questão, a presidenta passou ao ponto 8 - Definição da disciplina Desenvolvimento e

Aprendizagem. Profa. Solma informou que o processo da professora Tereza Albuquerque foi

entregue a profa. Janaila da Silva para que junto com o professor Rafael Belo, professores que

formam a área de estudos de Desenvolvimento e Aprendizagem a qual a profa. Tereza está

vinculada, apreciem o processo aberto por ela e emitam parecer impresso acerca do pedido

formulado pela colega. Recomendou que o parecer seja anexado ao processo e em seguida

encaminhado ao colegiado do Curso de Pedagogia recomendando ou não o pedido de afastamento da

professora em tela. Profa. Solma ressaltou que neste parecer, caso a área recomende o afastamento,

devem constar as condições estipuladas para substituição da docente em sua ausência expressando

claramente quem ficará em seu lugar lecionando as disciplinas sob sua responsabilidade enquanto

estiver afastada. O parecer deve ser assinado tanto pela profa. Janaila e pelo prof. Rafael e deve ser

lido na próxima reunião do colegiado. Encaminhada essa questão, passou-se à deliberação do ponto 9

- Reforma Curricular do Curso de Pedagogia. Concedida a palavra ao professor Ivanderson, esse

informou que participou de reunião com representantes da PROGRAD, PROEST e PROEX na qual

foi exposta a necessidade de que os cursos contemplem em seus projetos pedagógicos, para 2016,

10% da carga horária do curso para a extensão universitária e que em seus componentes curriculares

estejam explícitos temas como Educação em Direitos Humanos. Essa questão foi acolhida pelo

colegiado e encaminhada, nessa oportunidade, para o NDE. Finalizado os pontos de 1 a 9, a

presidenta da reuniã consultou aos presentes se desejariam incluir mais algum ponto de pauta,

situação prevista no item 10 - Outros. Não havendo manifestação dos colegas e na possibilidade de

inserir novos pontos na pauta, profa. Solma e prof Ivanderson solicitaram aos presentes que é muito

importante que os colegas apresentem um feedback rápido às solicitações da coordenação do curso.
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Essa agilidade é fundamental para o bom andamento das atividades administrativas e da gestão

democrática. Para fundamentar esse pedido, foi apresentado o exemplo da solicitação dos livros para

a biblioteca a qual até aquele momento não tinha sido feita porque os colegas ainda não tinham.
podido enviar essa demanda. Na oportunidade, foi solicitada a indicação de nomes para se

responsabilizarem pela organização das pastas com a documentação exigida pelo MEC na ocasião de

sua visita. Como resposta a essa solicitação se pronunciaram os seguintes professores: Vanessa da

Silva Alves - Pasta de Eventos e Projetos; Marta Minervino dos Santos - Pasta de TCC; Maria

Betânia Brito - Pasta de Estágio; Lívia Guedes - Pasta de Monitoria e Adelmo Araujo - Pasta das

ACCS. Por fim, foi informado pela presidente que a sala na qual funcionará a brinquedoteca, será a

que atualmente ocupada pelo laboratório de Física, no bloco B, dependendo apenas de uma lista dos

móveis que irão compor a brinquedoteca. Dito isto, 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. Solma úcia Souto ·Maior de Araújo Baltar
Presidenta do Colegiado

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Es
Titular no

Profa. Msc. M~~va Brito
Titular no Colegiado - Segmento Professor

Prof ~OdrigUeS de França
Tit ar no Colegiado - Segmento
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Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire
Titular no Colegiado - Segmento Técnico

Vanessa Maria Costa Bezerra
Titular no Colegiado - Segmento Aluno

mwt~ m.~().. ~U.uVvv0 ~ S~
Profa. Msc. Marta Maria Minervino dos Santos
Suplente no Colegiado - Segmento Professor

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

Esp. Mônica ~ dos Santos Bezerra
Suplente no Colegiado - Segmento Técnico

Profa. Msc. Lívia Couto Guedes

~ X·1LM~.~/II.\"'Js"c'>.·Va ssa da ~lva Alves

Prof M c. Adel~nandes de Araújo

Prof. Msc. Nági osé Mendes dos Santos

Prof. Msc. Ricardo da Silva

Profa. Msc. Janaíla dos Santos Silva

Profa. Msc. .se.:Maynart

~f\-t
Jaqueline Nasc~olsista)
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za REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CURSO DE PEDAGOGIA E

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Data: 11/02/2015 Horário: 14:00 horas

Local: UF AL - Campus de Arapiraca Sala: 1 Bloco: A

SEGMENTO DOCENTE:

Membros Titulares ~

Solma Lúcia Souto Maior de Araújo Baltar ~ >--0-----------------

Luciano Accioly Lemos Moreira _

Maria Betânia Gomes da Silva Brito ~ 6~c::..... G~ ~ ç;., b~~-
V

Ivanderson Pereira da Silva --------------------------
Raimundo Rodrigues de França Júnior ~~ ~~ .J- 1?..-t..•c>v< •••.•~ r~
Membros Suplentes

Rosemeire Marcedo Costa R~;'"\L cm.o.n,(QJd 'e.~t:o....
Neila da Silva Reis-------------------------------
Marta Maria Minervino dos Santos ~ ~A.Í.().. ~ __~ ~ __..__

Anderson Francisco Vitorino ~"'1d.m~X'O:"'Y\.-c...<..~b~- ..--- _

Rafael Rodrigues da Silva _

SEGMENTO TÉCNICO

Membro Titular

Adlany Keliny Barbosa Freira /l..iH"1.1""tLV KeJ].Y\ ~/ ~ ~t..
Membro Suplente ~

Monica Vanderlei dos Santos Bezerra, m.ô~ ~-..Q.U.. ~ Jxryçtu-) ~\.JUCA.....

0JL/~INH'W#)hL /
sf6~~~TO DISCENTE / ( /'

Membro Titular )/

Vanessa Maria Costa Bezerra~ ~ ~~ _

Membro Suplente

Maria Joelda Reis Santos ----
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