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ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO

Aos 25 dias do mês de março de 2015, às 14 (quatorze) horas, na sala 6 do bloco "A" da
Universidade Federal de Alagoas/Campus de Arapiraca teve início a Reunião Ordinária
do Colegiado do Curso de Pedagogia e Núcleo Pedagógico com a presença da Profa.
Solma Baltar (Coordenadora do Curso e Presidenta da Reunião), Prof. Dr. Amaldo
Tenório da Cunha Júnior (Diretor Acadêmico), Msc. Ivanderson Pereira da Silva (Vice
Coordenador do Curso), 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 Doente), 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; Msc. Júlio Bispo; a técnica
Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular no Colegiado - Segmento Técnico), e as
alunas Jaqueline Nascimento Santos (Bolsista) e Vanessa Maria Costa Bezerra
(Suplente no Colegiado - Segmento Discente). A profa. Solma iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos e em seguida, passou a palavra ao professor Amaldo,
Diretor Acadêmico que solicitou participar da reunião para repassar informações
pertinentes ao curso. Amaldo informou aos presentes sobre: a) Oferta Acadêmica comentou que na última reunião com os coordenadores de curso foi discutida e
aprovada a Oferta Acadêmica, que a partir da oferta acadêmica de 2015.1 não haveria
mais mudanças no horário das disciplinas e que o mesmo procedimento deverá
acontecer para o próximo período letivo de 2015.2. Em relação à próxima oferta
(2015.2), solicitou aos presentes que se reunissem por área e distribuíssem o horário das
disciplinas entre si e após este entendimento, que encaminhassem à coordenação do
curso para a elaboração final da proposta. As ofertas dos semestres pares e ímpares
deverão ser sempre replicadas; b) Antecipação das disciplinas/período
letivo - na
sequência, informou aos presentes que alguns alunos têm procurado a Direção
Acadêmica para reclamar sobre alterações no horário das disciplinas e/ou informar
sobre a ausência de algum professor em sala de aula. A ausência estaria relacionada à
antecipação das aulas, à troca dos dias e horários pertinentes à oferta acadêmica
com outro professor do curso, sem o devido registro ou informação via
coordenação do curso para os alunos. Amaldo disse que este tipo de atitude não
é aceitável e que não deverá acontecer. Acrescentou,
ainda, que havendo
necessidade de algum docente se ausentar, o mesmo deverá informar e justificar-se
oficialmente (através de documento) à coordenação de curso, e que no caso de mudança
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no dia e horário de sua aula, para que isto ocorra, é necessário ter o aceite documentado
de toda a turma. Devido a outros compromissos assumidos, o professor Amaldo pediu
para antecipar a pauta da reunião, de forma a ele poder tratar do ponto 5, sobre a
Solicitação de afastamento do Prof. Ivanderson Pereira da Silva - Em relação a esta
pauta, o professor Amaldo iniciou a sua fala comentando sobre a mudança na legislação
da UFAL após a greve de 2012. Antes dessa época, institucionalmente, era vetada aos
professores em estágio probatório a liberação para cursar mestrado e doutorado, mas a
partir da atual legislação, não existe mais este impedimento. O professor aproveitou a
oportunidade para comentar que, em decorrência da legislação anterior, que obrigava os
docentes a cumprirem quatro anos de exercício profissional (3 anos de probatório mais
um) para poderem se ausentar da instituição e cursar mestrado ou doutorado, houve um
acordo entre os docentes da época que disciplinou a saída para qualificação. Segundo
esse acordo, gerou-se uma lista de candidatos interessados em qualificação, os quais
passaram a respeitar como critérios para o afastamento: a) a antiguidade na casa (data de
vínculo com a Ufal); b) a idade do docente; c) e sua comprovada aprovação em curso de
mestrado ou doutorado. Amaldo ainda aproveitou para informar que a mudança na
legislação da UF AL é positiva para os docentes que entraram mais recentemente na
Ufal, mas que provocou um certo desconforto para os docentes que haviam firmado
anteriormente este acordo, já que os mais novos, por força legal, têm direito de ser
afastados e os mais antigos ficaram, então, desacobertados, carecendo, assim, do acordo
ético ente os colegas. Reiterou que, diante do exposto, a solicitação do professor
Ivanderson estava acobertada por lei, mas que caberia ao Colegiado de Curso ser
favorável ou não ao seu afastamento, buscando lidar com as demandas geradas pelo
acordo anteriormente firmado Por fim, diante dos fatos apresentados, apresentou seu
parecer como favorável ao referido afastamento. Dando continuidade a este tema de
pauta, todos os colegas presentes se pronunciaram, verbalizaram as suas inquietações
originadas pela nova legislação e foram favoráveis ao pedido de afastamento do
professor Ivanderson. A professora Solma, quando questionada sobre o referido
afastamento, comentou que Ivanderson já havia comentado sobre a necessidade de se
afastar das funções de Vice Coordenador e da Coordenação geral do CIP Ar para se
dedicar exclusivamente ao doutorado. Segundo ele, a necessidade é em decorrência da
cobrança do seu orientador para que o docente se posicione em relação ao prazo para a
defesa da tese. Diante dessa demanda emergencial e sensibilizada com a situação do
docente, a professora Solma disse que seria favorável à saída do professor Ivanderson
desde que, a partir desta data, Ivanderson se ausentasse de todas as atividades
relacionadas à Vice Coordenação do curso. Já em relação à coordenação geral do
CIP Ar, o referido professor se comprometeu a seguir à frente da coordenação geral, o
que foi acatado pelo grupo. Em seguida, Amaldo agradeceu a atenção de todos e pediu
para se ausentar da reunião em função de outros compromissos assumidos. Com a
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palavra, a professora Solma passou os seguintes informes: c) Assinatura das atas do
Colegiado - Solicitou que os membros do NDE providenciassem as atas e que os
docentes do curso passassem na coordenação para assinatura das atas do colegiado do
curso; d) Providências tomadas para a solicitação dos livros à Biblioteca - informou
aos presentes que de acordo com o levantamento bibliométrico realizado pelo Nestor
(Bibliotecário), embora alguns livros ainda não tenham chegado à instituição, a
solicitação de compra está em andamento, inclusive, com exemplares já cotados para
compra; e) Compilação da produção científica dos docentes - A professora Solma
solicitou que todos os docentes encaminhassem à coordenação do curso a compilação da
produção científica do currículo lattes para atender uma das solicitações dos avaliadores
do MEC, que é o quantitativo destes dados; f) Situação atual da Brinquedoteca Aproveitou para informar aos presentes que o projeto da brinquedoteca está aprovado e
que enquanto a construção do novo espaço não se inicia, as atividades da brinquedoteca
serão realizadas no local do antigo laboratório de física e que este espaço servirá como
laboratório para disciplinas como Fundamentos da Educação Infantil; Jogos, Recreação
e Brincadeiras; Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1 e 2 e outras. Solma
ratificou que somente após a construção da brinquedoteca serão firmados convênios
com outras instituições para visitação e utilização do espaço. g) Transferência de
alunos de outras instituições - os presentes foram chamados a analisar com cuidado as
solicitações de transferência de alunos de outras instituições visto que existem alunos
que estão utilizando esta possibilidade como forma de entrada e saída para cursar
disciplinas em vários cursos e depois solicitam transferência para a instituição anterior;
h) Outros - A professora Solma aproveitou, ainda, a oportunidade para informar aos
presentes que a solicitação de afastamento para o doutorado da professora Tereza foi
analisada pelos docentes de sua área de estudo, qual seja, Desenvolvimento e
Aprendizagem, formada por Janaíla e Rafael Belo, e que o parecer final foi aprovado. O
parecer da área foi apresentado a Colegiado, que se posicionou favoravelmente ao
pleito. Após os informes, procedeu-se aos seguintes pontos de Pauta: (1) Visita do
MEC: entrega dos documentos e pastas - A professora Solma solicitou que os
documentos que irão compor as pastas de eventos e projetos sejam encaminhados à
professora Vanessa, responsável pela organização destes documentos e que a entrega
seja feita o mais rápido possível; (2) Relação dos orientadores/orientandos e temas
dos TCCs (oficialização) - Ainda em relação à organização dos documentos
necessários para a avaliação do curso, a professora Solma pediu à professora Marta para
providenciar a relação dos orientadores/orientandos com os respectivos temas dos
Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC de cada orientando. O objetivo é poder
disponibilizar informação no ambiente virtual da Ufal (SIE WEB) e também para que a
oficialização deste acordo seja efetivada através da carta de aceite dos orientadores; As
demais pautas que tratam da: (3) Eleição do Secretário(a) para o Colegiado do

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA
COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA

Curso; (4) Discussão do tempo e tipo de Reunião do Colegiado; (5) Criação da área
Ensino de Ciências e Matemática - em virtude do tempo da reunião, que foi

extrapolado, estes pontos de pauta não foram tratados e deverão ser retomados na
próxima reunião do Colegiado do Curso, prevista para o dia 13/0512015. E não havendo
mais assuntos a tratar, eu, Solma Lúcia Souto Maior de Araújo Baltar, lavro a presente
ata, a qual será sinada por mim e seguida pelos presentes.
Profa. Dra. So
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