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Ata de Reunião Extraordinária do Colegiado de Pedagogia

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2017, às 11h 15min, na sala da

coordenação do curso de Pedagogia (Bloco das coordenações) da Universidade Federal

de Alagoas/Campus de Arapiraca, inicia-se reunião extraordinária do colegiado do curso

supracitado, convocada por esta coordenação para tratar da escolha do novo(a)

coordenador(a) de área subprojeto Pedagogia para o PIBID, visto que a professora

Tereza Albuquerque, em virtude do seu doutoramento, pediu desligamento. Presentes a

esta, estiveram os docentes, Msc. Júlio Bispo dos Santos Júnior(coordenador), Msc.

Maria Betânia Gomes da Silva Brito (titular no colegiado - segmento docente), Msc.

Raimundo Rodrigues de França Júnior(titular no colegiado - segmento docente), Prof.

Msc. Adelmo Fernandes de Araújo e Msc. Maria Gorete Rodrigues de Amorim, a

Técnica, Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire (titular no colegiado - segmento técnica) e

a discente, Vanessa Maria Costa Bezerra (titular no colegiado - segmento discente). A

reunião foi presidida pelo professor Msc. Júlio Bispo dos Santos Júnior, que iniciou

apresentando o motivo do afastamento da coordenadora do PIBID, subprojeto

Pedagogia, docente Tereza Cristina através de uma carta lida por ele, tratando-se de

solicitação de desligamento em virtude do doutorado da coordenadora ora em questão,

em seguida, outra carta é lida pelo mesmo, esta, da docente Aline nomeriano,

(coordenadora de área de Gestão de processos educacionais - PIBID), requerendo a

introdução imediata do nome de um novo coordenador. A disponibilazação da vaga em

questão, foi disposta para todos do curso, via e-mail institucional e/ou presencialmente,

os membros do grupo da Pedagogia não demonstraram interesse devido a seus

respectivos envolvimentos em outras situações e/ou bolsas como PNAIC, doutorado,

PIBID, alguns afastamentos para qualificação ou motivos de saúde. Diante do exposto

e da celeridade dos fatos, coloca-se o nome do Prof. Júlio para assumir o cargo em

questão, uma vez que o mesmo já esteve a frente e contribuiu de forma exímia com este

papel, os presentes aceitaram e as falas seguiram com Profa. Betânia, Gorete, Adelmo e
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Raimundo sobre a importância do PIBID e de suas benéficas implicações na formação

dos egressos de Pedagogia.

Diante do relato, com a concordância dos presentes acerca da discussão e após

deliberação, o presidente da sessão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada

a Reunião às llh40min.
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