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Aos vinte e um dias de outubro de dois mil e quinze, foi realizada na sala 05 do Bloco A,

no Campus Arapiraca da UFAL, a referida reunião, iniciada às 14:00, com os seguintes

presentes: os professores, Aline Nomeriano, Solma Baltar, Júlio Bispo, Renata Maynart,

Marta Minervino, Lívia Guedes, Raimundo França, Rosemeire Marcedo, Nágib Santos,

Anderson Vitorino, Severina Lessa e as alunas, Jackeline Nascimento Santos e Vanessa

Maria Costa Bezerra. Pontos de Discussão: (1) Informes: (1.1) A Coordenadora do

Colegiado, profa. Solma deu início à reunião justificando a ausência dos seguintes

professores - Vanessa Alves, Talvanes Maceno e Neila Reis; (1.2) O profo. Júlio

socializou o curso de extensão que ele pretende iniciar no campus (inicialmente com

escolas públicas parceiras do PIBID em Arapiraca e região circunvizinha), e aproveitou

para convidar a todos que queiram contribuir; (1.3) Sobre a oferta 2015-2, a profa Solma

informou que está providenciando com a ajuda dos professores Júlio e Lívia. A profa

Aline sugeriu que fosse entregue a cada área de estudo as turmas/disciplinas para que

cada uma distribua entre seus professores específicos, ficando dessa forma mais prático

de fazer. A profa. Solma pediu que isso fosse retomado à coordenação até no máximo 2a

feira, para os ajustes finais. O Profo. Raimundo informou que no próximo semestre não

poderá ministrar disciplina de Fundamentos sócio-antropológicos na Pedagogia, uma vez

que está como professor e vice-coordenador pró-tempore no Curso de Medicina, com

corpo docente ainda reduzido. O mesmo sugeriu que a profa. Solma procurasse o profo.

Israel, coordenador do Tronco Inicial para que ele indique alguém para assumir referida

disciplina e outras que sejam necessárias; (1.4) Acerca do PIBID de Pedagogia, a profa.

Solma sugere que armários e material sejam compartilhados pelos dois coordenadores

(professores Júlio e Adelmo) e seus pibidianos, a exemplo de como é feito no PIBID da

Biologia; (1.5) a profa. Solma informou que a aluna Anderléia (4° período de Pedagogia)

está em licença maternidade até 10/11/15. Após isso, a aluna necessita da compreensão



dos professores da turma, já que seu bebê tem problemas de saúde (precisa ser

amamentado inúmeras vezes ao dia/noite); (1.6) a profa. Solma pede que o técnico

Marcius dê mais informações sobre o Parecer CNE, que aumenta a carga horária dos

cursos de licenciaturas. Marcius, nesse momento ainda não havia chegado, pois se

encontrava em outra reunião para organizar a realização do ENEM no campus; (1.7) a

profa. Solma aproveita para avisar que o campus Arapiraca será fechado nos dias 24 e 25

de outubro para essa realização do ENEM. (2) Pauta: (2.1) acerca da vice-coordenação

do curso de Pedagogia, a profa. Solma perguntou se alguém do grupo se dispõe a ficar no

lugar do prof. Ivanderson até ele voltar do afastamento. A profa. Lívia fala da experiência

dela quando ela, enquanto vice-coordenadora, ficou sozinha (após a remoção da profa.

Carolina), havendo três opções na época: assumir sozinha sem vice, alguém do colegiado

assumir a referida função ou realizar-se um novo processo de consulta ao colegiado.

Assim, a profa. Lívia sugere que no caso atual, alguém do colegiado assuma, apesar de

não ter nada documentado que especifique a questão em regimento, o que dificulta a

decisão. A profa. Solma abre um "parêntese" para opinar que as reuniões ordinárias

anteriores foram muito extensas, pelo fato das intervenções dos colegas serem muito

longas e levanta a questão de se convocar reunião de colegiado ou ordinária (ou uma ou

outra). A profa. Lívia diz que as reuniões são públicas e todos podem participar, apenas

nas deliberações, quem vota são os membros do colegiado. Retomando ao assunto da

vice-coordenação atual, a profa. Solma pergunta se alguém do colegiado deseja assumir

essa função. Aproveita para informar que ela foi aprovada no Pós-doctor da UFPE durante

a greve e que se houver alguém para assumir a referida função, ela consegue ficar mais

um tempo na coordenação. E pergunta se vamos abrir vaga para vice pró-tempore ou novo

processo de consulta ao colegiado. Nesse momento, o prof. Júlio, que não faz parte do

colegiado, se propõe a ficar como vice, caso isso seja possível. Alguns professores

opinaram que não havendo problema que o prof. Júlio seria muito bem vindo para ocupar

o referido cargo. A profa Lívia chamou atenção que uma nova composição das funções

de coordenação e vice, gera uma nova portaria para o período de dois anos e que isso,

talvez precise de uma nova consulta, mesmo que simbólica. Após consultar Marcius

Antonio (Coordenador de Graduação do Campus) e a PROGRAD sobre esta

possibilidade, ficou definido que a vacância deixada pelo Prof. Ivanderson poderia ser

preenchida por qualquer um dos docentes do curso e em seguida seria feita uma nova

eleição democrática no Colegiado para definir o cargo de vice-coordenador que atuará no

restante dos dois anos que faltam para terminar a atual gestão. Em seguida,
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aprovação por unanimidade da integração do Prof. Júlio ao colegiado, foi feita uma

consulta para definir a vice-coordenação na qual o referido professor assumiu, também

por unanimidade, o cargo de vice-coordenador. A profa Solma agradeceu a colaboração

dos presentes e informou que encaminhará memorando à Direção Acadêmica do Campus

solicitando a publicação da portaria com a nova composição do colegiado. (2.2) sobre a

coordenação do NDE - Núcleo Docente Estruturante, a profa. Solma resgata a última

reunião ocorrida antes do início, da greve nacional, em relação à fala da profa. Rosemeire

acerca desse assunto na época. Pede que elejamos um(a) coordenador(a) para o NDE e

indaga se há alguém que queria entrar no referido Núcleo e como coordenador. Chama

atenção para o fato dessa função gerar portaria também. A profa. Rosemeire expõe sua

posição reafirmando que aceitou mesmo contra sua vontade, na época, a função de

coordenadora, e coloca que na reunião com a comissão de reconhecimento do curso,

passou por uma situação constrangedora: a profa. Tereza disse ao avaliador da comissão

que iria "passar o bastão" para a profa. Neila. A profa Rosemeire continua sua fala e

informa que não tem interesse de sair do NDE, mas também não quer pegar o "bastão"

ou passar o "bastão" para ninguém; que ainda está no NDE (desde 2013, ano de sua

chegada neste campus), mas passou por essa situação desagradável e não se sente com

maturidade diplomática para ser coordenadora do referido Núcleo. A profa. Solma fala

que o processo de reconhecimento do curso foi muito desgastante e que na época em que

indicou a profa. Rosemeire para a coordenação do NDE, realmente achava que ela teria

perfil e verbalizou isso naquele momento; e que em relação ao ocorrido na reunião com

a comissão do MEC, ficou surpresa, pois não havia dito ou não tem o hábito de

retirar/colocar alguém nos cargos por indicação própria mas, de forma democrática,

dentro dos padrões legais determinados pela instituição. Ainda ressaltou a importância da

união no nosso curso e reiterou a necessidade da definição da coordenação do NDE. A

profa. Rosemeire observou que é preciso rever as portarias de composição do NDE e

ainda sugeriu que a decisão sobre essa coordenação fosse realizada em outro momento,

com a presença de todos os membros do NDE. (3) Outros: (3.1) a profa. Renata informou

que na próxima semana será organizada a brinquedoteca para que esta seja utilizada,

como determinam os critérios; (3.2) a profa. Lívia avisou que existem quatro itens que

foram adquiridos para o Programa Incluir, mas que por falta de espaço, não foram

instalados e nem estão sendo utilizados. Tal fato é contrário ao que determina a legislação

acerca da acessibilidade. Ou seja, ela chama atenção para a urgência dessa questão do

espaço e que precisamos, enquanto curso de Pedagogia, "comprar essa briga"; (3.3~ a~ k
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final da reunião, também foi discutida a questão das salas de professores que ainda estão

sem (ou compartilhando mesas com alguns colegas), uma vez que um bloco novo será

inaugurado (o Bloco B-2). A profa. Lívia ajudou a relacionar os nomes dos professores

sem sala. Sem mais observações a reunião foi encerrada às 16:00, e eu profa. Aline Soares

Nomeriano, lavrei a ata a qual será assinada por mim e por todos os presentes.
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