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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA

CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO
••

ATA DA Ia REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA E

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2015 (28.01.2015), às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos),

na sala 3 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 2u

Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia os professores: Profa. Dra.

Solma Lúcia Souto Maior de Araújo Baltar (Presidenta do Colegiado, Coordenadora do Curso);

Prof. Msc. Ivanderson Pereira da Silva (Secretário, Vice Coordenador do Curso); Vanessa Maria

Costa Bezerra (Titular no Colegiado - Segmento Discente); Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire

(Titular no Colegiado - Segmento Técnico); Prof. Dr. Luciano Accioly Lemos Moreira (Titular no

Colegiado - Segmento Docente); Profa. Msc. Maria Betânia Gomes da Silva Brito (Titular no

Colegiado - Segmento Docente); Prof. Msc. Raimundo Rodrigues de França (Titular no Colegiado

- Segmento Docente do Tronco Inicial); Profa. Msc. Rosemeire Marcedo Costa (Suplente no

Colegiado - Segmento Docente); Profa. Dra. Neila da Silva Reis (Suplente no Colegiado -

Segmento Docente); Profa. Msc. Marta Maria Minervino dos Santos (Suplente no Colegiado -

Segmento Docente); Prof. Esp. Anderson Francisco Vitorino (Titular no Colegiado - Segmento

Docente); Prof. Msc. Adelmo Femandes de Araújo; Profa. Msc. Aline Soares Nomeriano; Profa-1t Msc. Lívia Couto Guedes; Prof. Msc. Nágib José Mendes dos Santos; Profa. Msc. Vanessa da Silva

Alves; Esp. Marcius Antônio de Oliveira; Jaqueline Nascimento Santos (Bolsista). Teve sua

ausência justificada o prof" Ricardo por estar participando de um evento fora do país. Verificicado

o quórum regimental, a presidenta do colegiado, Prof" Solma Baltar, declarou aberta a 2a Reunião

Orinária e iniciou com os seguintes informes: 1 - Política da nova gestão; 2 - Entrega de

Planejamento, Relatório Semestral e Currículo Lattes dos últimos 4 anos atualizados; 3 -

Afastamento do professor Ricardo; 4 - Avanços do CIPAr; 5 - Eventos da Pedagogia; 6 -

CAIITE 2015; 7 - Remoção do professor Nagib para Maceió; 8 - Datashow da pedagogia; 9 -

Afastamento das alunas Ivânia Pereira Costa e Luana Priscila Marques da Silva no período

de 15/01 a 02/02/15 para atividades no Projeto Rondon; 10 - Ausência das alunas Alexandra
-<

Lima (70 Período) e Thanyere Cavalcante da Fonseca (3° Período) em função da ausência de

transporte municipal (Maribondo) e não têm condições de arcar com o frete de carro



particular para frequentar diariamente as aulas; 11 - Outros. (1) A Política da Nova Gestão-

A presidenta da reunião, em sua primeira fala como coordenadora do curso, expressou seu

compromisso ético com o ofício de coordenadora de curso e destacou que essa seria uma gestão

compartilhada e que a sala da coordenação é um espaço em que todos são bem vindos. Enfatizou ~

parceria estabelecida com os colegas, destacando a importância da presença de todos nas reuniões

do colegiado bem como a necessidade de dar ciência à coordenação de possíveis atrasos, ausências

ou acordos com os alunos que possivelmente venham a acontecer no decurso do semestre letivo.

Em seguida, a profa. Solma Baltar solicitou que os professores do curso de Pedagogia fizessem a

(2) Entrega do Planejamento, Relatório Semestral e Currículo Lattes dos últimos 4 anos

atualizados. Por conseguinte, a profa. Solma informou ao colegiado que (3) O prof. Ricardo da

Silva estava se afastando para o participar de evento da área da Educação em Portugal. Na

sequência, foi passada a palavra para o prof. Ivanderson Pereira para que pudesse apresentar o

desenho do (4) I CIPAr - 2015 (I Congresso de Inovação Pedagógica em Alagoas). O prof.

Ivanderson informou que foi feita articulação com a UNEAL, IFAL, UNICSAL, UFS, SEEE-AL,

FERA, lESC, Secretaria de Educação de Arapiraca, UFAL Campus do Sertão, CEDU/UFAL e

CIED para o estabelecimento das parcerias com vistas à execução do evento. Informou também que

a chamada o evento já está no site da UFAL (http://www.ufal.edu.br/noticias/2015/02/inscricoes:

ªcº_~rtª~:.p.m:f~::Q::LQ:ÇQngr_~.~_~º.::q~:i!lºYªÇªº-:::P'~qªz.Q.gjç-ª),e pede a colaboração de todos para este

congresso. Na oportunidade, marcou uma reunião para o dia 11/02/2015 com todos os membros das

comissões do I CIPAr. Destacou que aqueles que tiverem interesse em ofertar minicursos ou

palestas, deverão comunicar até a data da reunião. Superada essa fala, a presidenta agradeceu e

dando sequência aos informes, passou a fala para o Técnico Március Oliveira que informou aos

presentes dos (6) Eventos da pedagogia. Marcius sugeriu aos presentes que fizessem um relatório

de todos os eventos que fossem propostos e realizados pela Pedagogia; informou que 0(6) CAIITE

2015 está previsto para ser realizado em junho 2015 e solicitou que os professores enviem suas

propostas até o dia 28/02/2015. Em continuidade, a presidenta do colegiado comunicou da (7)

Remoção do prof" Nágib Mendes para o Campus A.C. Simões em Maceió. Ao conceder a

palavra ao professor Nágib Mendes, esse verbalizou acerca da sua possível transferência para

Maceió em função de um requerimento por ele apresentado ao curso de Letras-Libras e que está

aguardando o resultado não tendo previsão de quando será apreciado. A presidenta agradeceu e

dando sequência aos informes acerca do (8) Datashow da pedagogia, informou que foram

recebidos 3 datashows. Um foi destinado para a sala da prof" Renata; outro para a sala da profa.

Tereza e o outro para a sala da prof" Solma que tem a sala compartilhada com a profa. Janaila.

Profa Solma comunicou que o projetor que ficou em sua sala está sob a responsabilidade da profa.

Janaíla. Na sequência dos informes foi comunicado ao colegiado o (9) Afastamento das alunas



Ivânia Pereira Costa e Luana Priscila Marques da Silva no período de 15/01 a 02/0212015 em

função das atividades no Projeto Rondon no qual essas alunas estão envolvidas. Em seguida, a

presidenta da Reunião informou aos presentes que nesse período era possível observar a (10)

Ausência de aluno por falta de transporte. Profa. Solma informou que chegou ao conhecimento
"

da coordenação que a ausência das alunas Alexandra Lima (70 Período) e Thanyere Cavalcante da

Fonseca se justificava pela ausência de transporte fornecido pelo município de Maribondo

(Maribondo-Arapiraca) no período em que as demais instituições de ensino superior de Arapiraca.
estavam em recesso e que as alunas não têm condições financeiras de arcar com o traslado diário

em carro particular. Na oportunidade, a Profa Marta Minervino informou que tem conhecimento de

que os alunos James, Janielle e Marcela (70 Período) também estão em situação análoga.

Finalizados os informes previsto em pauta, a presidenta da reunião consultou ao s presentes se havia

mais algum informe. (11) - Outros. Nessa oportunidade, o professor Ivanderson pediu a palavra,

tendo sido concedida, o prof. Ivanderson informou aos docentes que as dificuldades financeiras da

aluna Thainá estão obstaculizando sua manutenção no curso. Solicitou aos pares que se alguém

tivesse precisando de algum bolsista, lembrasse dessa aluna. Agradecendo a informação, profa.

Solma Baltar passou a palavra para a prof" Aline Nomeriano que apresentou dois encaminhamento

resultantes da última reunião do Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física e que
I

dizem respeito diretamente ao curso de Licenciatura em Pedagogia: a) reformulação da grade

curricular; e b) O estágio na Educação Física. A professora Aline Nomeriano repassou a

informação de que o colegiado da Licenciatura em Educação Física entende que o deslocamento da

disciplina de Desenvolvimento e Aprendizagem é inviável tendo em vista que essa não pode

acontecer após a disciplina de Desenvolvimento Motor. A primeira seria pré-requisito cognitivo

para a segunda. A profa. Aline Nomeriano complementou a informação transmitindo que, em

"' função desse entendimento, a prof' Joelma, do colegiado de Educação Física, propôs marcar uma
./

reunião com o prof. Dr. Amauri Barros, Pró-reitor de Graduação, para resolver está situação. Em

relação ao segundo encaminhamento, que enfoca os estágios na Educação Física, profa. Aline

Nomeriano comunicou que na reunião do colegiado do curso de Educação Física, os professores

expressaram uma inquietação de que há seis anos os professores desse curso vêm compartilhando o

Estágio Supervisionado com a Pedagogia, mas que em 2013 houve um concurso na pedagogia que

aprovou 5 professores para atuar nos estágios das licenciaturas e nenhum deles foi pensado para o

Estágio na Educação Física. Tendo em vista que a Educação Física tem poucos professores das

específicas e alguns professores afastados, o entendimento do colegiado de Educação Física é que,

até que o cenário mude, não será mais possível compartilhar esse componente curricular com a

Pedagogia. A presidenta da Reunião agradeceu às informações da profa. Aline Nomeriano e dando

sequência aos informes, Na oportunidade, a técnica Adlany pediu a palavra e informou que em



relação à carga horária flexível do curso, foi percebido que os alunos, na sua maioria, não fazem

extensão universitária. Na sequência, passou-se aos pontos de pauta: 1 - Coordenação de TCC; 2

- Coordenação de Estágio; 3 - Monitoria - o colegiado precisará definir como serão destinadas

as 05 (cinco) vagas para 2015.1; 4 - Formação do grupo de pesquisa da Neila; 5 - Concurso da.,
Logomarca da Pedagogia; 6 - Login e Senha do sistema de solicitação de livros do ano de 2014

começou no dia 01112/2014 e encerra-se no dia 28/02/2015

(http://www.sibi.ufal.br/pedidos/validar.php); 7 - Agendar reunião com as comissões do CIPAr.
(sugestão 11/02/2014 - quarta-feira); 8 - Outros. A presidenta do colegiado abriu a discussão da

pauta apontando a vacância da (1) Coordenação de TCC que anteriormente era ocupada por ela

própria, mas que em função de sua assunção como coordenadora do curso, não poderia mais estar à

frente da coordenação de TCC. Na oportunidade, foi indicado e aprovado por unanimidade o nome

da professora Marta Minervino para ocupar essa pasta. Na sequência, passou-se ao segundo ponto

de pauta que apontava a vacância da (2) Coordenação de Estágio. Essa que anteriormente era

ocupada pelo prof. Ivanderson, não poderia mais ser ocupada por esse tendo em vista sua assunção

como Vice coordenador do curso. Tendo sido indicado e aprovado por unanimidade o nome da

professora Maria Betânia Brito para ocupar essa pasta. Superada essa fase, a presidenta do

colegiado entrou no terceiro ponto de pauta que trata da (3) Monitoria - colegiado precisará

definir como serão destinadas as 05 (cinco) vagas para 2015.1. Na oportunidade a palavra foi

concedida à profa. Lívia Guedes, coordenadora de monitoria, que informou ao colegiado a

existência de cinco vagas para monitoria com bolsa no curso de Pedagogia. Diante dessa fala, a

profa. Lívia expôs ao colegiado que, aos interessados em ofertar monitoria com bolsa, seria

necessário enviar à ela relatório até o dia 27/02/2015. Em continuidade, profa. Solma Baltar passou

ao quarto ponto de pauta que trata da (4) Formação do grupo de pesquisa liderado pela profa.

Neila. Ao conduzir o debate acerca desse ponto, a profa. Solma informou que a profa. Neila

informou que tem interesse em vincular ao Campus de Arapiraca o grupo de pesquisa que lidera e

que nesse momento se encontra alocado na UFPA. Questionado o colegiado se todos estão a favor,

foi aprovada por unanimidade a alocação do grupo de pesquisa em tela na UDAL Campus de

Arapiraca. Na sequência, profa. Solma apresentou a sugestão de criar um (5) Concurso da

Logomarca da Pedagogia. Na oportunidade prof. Adelmo Araújo elogiou a iniciativa e sugeriu

que fosse criada uma comissão para criar um edital para tal concurso. Nessa metodologia seria

possível emitir certificado para os membros da comissão e para os vencedores do concurso.

Acolhida a sugestão do professor Adelmo, a comissão ficou assim composta: prof. Adelmo Araújo,

profa. Vanessa da Silva Alves, profa. Marta Minervino e Profa. Rosemeire Marcedo. O professor

Luciano Acciolly se disponibilizou para auxiliar a comissão e contribuir com a parte do gráfico

computacional relacionada à criação dessa logomarca. Superado esse ponto de pauta, passou-se à



apreciação do ponto de número: (6) Login e Senha do sistema de solicitação de Livros do ano de

2014 começou no dia 01/1212014 e encerra-se no dia 28/02/2015

(http:/www.sibi.ufal.br/pedidos/validar.php). Profa. Solma passou a palavra para o prof.

Ivanderson que por sua vez apontou aos colegas a necessidade de que as solicitações de livros

deveriam ser apresentadas até a próxima reunião do colegiado que está prevista para ser realiza a

no dia 11/02/2015. Todos de acordo, passou-se à apreciação do ponto (7) Agendar reunião com as

comissões do CIPAr (sugestão 11/02/2015). Na oportunidade, a profa. Solma informou que a.
próxima reunião do I CIPAr acontecerá no dia 11/02/2015 e pediu que as comissões de

organizassem tendo em vista a iminência do recesso que separa os semestres letivos. Todos de

acordo, os presentes foram consultados se desejariam apresentar algum outro ponto de pauta (8)

Outros. Diante dessa possibilidade, a profa. Vanessa da Silva Alves pediu a palavra para expressar

ao colegiado a sua necessidade de se reunir com os outros professores da disciplina de Estágio

Supervisionado. O objetivo desse encontro seria trocar ideias, minimizar dificuldades e superar os

desafios encontrados. Diante dessa fala, a profa. Lívia Guedes e o prof. Adelmo Araújo, endossaram

a fala da profa. Vanessa. Diante dessa colocação a profa. Betânia, Coordenadora de Estágio, assim

como os demais membros do pleno, reconheceram essa necessidade, e ficou decidido que em breve

seria realizada a primeira reunião para discutir o Estágio Supervisionado no Campus Arapiraca. A

profa. Vanessa, deu continuidade a sua fala compartilhando mais uma preocupação sua com relação

a disciplina "Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática" e propôs não só trabalhar os

métodos mais também os conteúdos. A proposta foi acolhida e aprovada por unanimidade pelo

colegiado. Na oportunidade, a profa. Neila Reis sugeriu que a disciplina "Saberes e Metodologias

do Ensino da Geografia" fosse ministrada por uma professora da área, também agradeceu a quem a

ajudou no evento indígena e solicitou aos docentes para participarem na organização do evento de

extensão, em comemoração à semana indígena e camponesa. 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. SOlm~o Maior de Araújo Baltar
pr~!'~~~aS~OlegiadO
Coordenad a do Curso

Prof. Msc. a Silva

Vanessa Maria Costa Bezerra
Titular no Colegiado - Segmento Discente
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Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire
Titular no Colegiado - Segmento Técnico

Prof. Dr. Luciano Accioly Lemos Moreira
Titular no Colegiado - Segmento Docente

Prof. M~~drigUeS de França
Titular no Colegiado - Segmento Docente do Tronco Inicial

Profa. Msc.~~ Marcedo Costa
Suplente no Colegiado - Segmento Docente

/l0t~l..'
Profa. Dra. Neila da Silva Reis

Suplente no Colegiado - Segmento Docente

ernandes de Araújo

IJ o. ..'.~... ~ ~.Ovf\.-o
~Msc.- ine Soares Nomeriano

WMna~~
Profa Msc. Lívia Couto Guedes

Prof. Msc. Nágib José Mendes dos Santos

~OMM~ k- P,fL A f) .
Profa. Msc. Vaiíessa d~~a 1~
Esp. Marcius Antônio de Oliveira

Jaqueline ~OISista)
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