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PEDAGOGIA

09/03/2016

Aos nove dias do mês de março de 2016 (09/03/2016), às 14h40min, na sala 22 do Bloco B da

Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca, situado na Av. Manoel Severino Barbosa, Bom

Sucesso, CEP:57309-005, Arapiraca - AL, compareceram para a Ia Reunião Ordinária do Colegiado

do Curso de Licenciatura em Pedagogia os professores: Msc. Júlio Bispo (Coordenador do Curso e

Presidente da Sessão), Msc. Vanessa da Silva Alves (Vice Coordenadora do Curso), Msc.

Rosemeire Macedo Costa (Suplente no Colegiado - Segmento Docente), Msc. Maria Betânia Gomes

da Silva Brito (Titular no Colegiado, Segmento Docente), Msc. Marta Maria Minervino dos Santos

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

Segmento Docente), Raimundo França (Titular no Colegiado- Segmento Professor) as alunas

Jaqueline Nascimento Santos (Bolsista) e Vanessa Maria Costa Bezerra (Suplente no Colegiado,

Segmento Discente), bem como os professores Esp. Anderson Francisco Vitorino , Msc. Ricardo da

Silva, Msc. Rafael Alexandre Belo; Msc. Tereza Cristina Albuquerque; Msc. Renata da Costa

Maynart; Dra. Solma Lúcia Baltar; A reunião foi presidida pelo professor Msc. Júlio Bispo que

inciou com a leitura da pauta divulgada nos e-mails institucionais, apresentando os informes e, dentre

eles, deu destaque ao caso da profa. Msc Maria Betânia Gomes da Silva Brito que recebeu um

memorando enviado pelo coordenador do Curso de Física, o prof. Dr. Willamys Cristiano S. Silva,

com copia para a Direção acadêmica, sobre o "abandono de disciplina". A Prof. Maria Betânia

expôs todo o acontecimento, informando que comunicou por e-mail à coordenação. Betânia havia

esclarecido que devido ao cargo de Coordenadora na Pró-reitoria de Extensão que assumiu

recentemente, estaria solicitando dispensa da disciplina Projeto Pedagógico, Organização e Gestão

do Trabalho Escolar (PPO) no 2° período da Licenciatura em Física, que somada aos demais

disciplinas que estava a assumir, daria 15h e esta têm o direito perante Resolução n° 22 de 29 de

agosto de 1984 de assumir carga horária reduzida. Ressalta que existe um código de vaga da sua área

que ainda não foi ocupado. Sobre os detalhes apresentados, a coordenação de pedagogia explicou

que o caso foi resolvido via Direção junto ao Coordenador do Curso de Física, através do

memorando n° 02/2016; Ficou acordado que o prof. Ivanderson assumirá a disciplina PPO a partir
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de 10 de março, como a proposição de reposição das aulas no curso. Na continuidade dos diálogos, o

prof. Ricardo da Silva descreveu um problema ocorrido frente a Coordenação de Educação

Física, pois o mesmo informou que não conseguiria assumir a disciplina no dia constante na oferta,

em virtude de coincidir com sua disciplina do doutorado. Diante do fato solicitou permuta com outro

prof. do curso junto a coordenação de Física que, inicialmente, disse que seria possível, entretanto

encaminhou notificação para a Direção Acadêmica pedindo providência porque a turma estava sem

aula. A Coordenação de Pedagogia interviu no conflito no sentido de articular uma troca com outro

prof. do núcleo pedagógico, mas na eminência de não alcançar resultado positivo, o prof. Ricardo

informou que irá resolver o impasse pautada no trâmites legais da instituição penalizando os

responsáveis. Na continuidade dos informes, a prof. Severina apresentou a necessidade do

posicionamento sobre o desrespeito com os professores do nosso núcleo, como se a pedagogia

estivesse a mercê das demais licenciaturas. INa oportunidade o Prof. Julio Bispo ressaltou a intensão

de que a oferta seja feita com antecedência em relação ao termino de cada período. A Prof. Lívia

Guedes perguntou se já existe algum encaminhamento sobre a mudança curricular, pois isso irá

mudar tudo que já foi feito. Um dos pontos da pauta foi o esclarecimento dos trâmites da remoção do

Professor Nágib José Mendes dos Santos, porém não foi possível a presença da Direção Acadêmica

o que ocasionou a transferência desta pauta para a próxima reunião. O terceiro ponto de pauta foi

tratado pela Prof. Lívia que abordou sobre a monitoria, sugerindo que as vagas sejam decididas com

todos os docentes em uma das reuniões do Colegiado. Ela pede para inserir na ultima reunião desse

semestre a discussão sobre as vagas da monitoria para 2016.1 e a quem se destina. Finalizou sua fala

elencando os nomes dos professores contemplados com a monitoria 2015.2. Na continuidade, o Prof.

Julio Bispo informou aos presentes as datas de retornos dos docentes com licença para estudos

Ivanderson Pereira (01103//2016), Tereza Cristina e Maria Gorete (05/2016) e informou a sua

preocupação em relação a acolhida dos docentes e a carga horária que será necessário para o retorno

de cada um deles, com exceção do Professor Ivanderson que já tem disciplinas compartilhadas na

oferta com o professor voluntário Marcius Oliveira e Maria Betânia. A Prof. Tereza Cristina,

presente na plenária, esclareceu que ao voltar do afastamento tem interesse de tirar 45 dias de

férias, aproveitando a oportunidade para solicitar à analise do colegiado em reunião posterior. Nos

informes, o Prof. Julio Bispo expôs a questão das placas de colação de grau, detalhando critérios

que foram apresentados e serão socializados em portaria da Direção Acadêmica. Reafirmou sua
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preocupação com aplaca do 9° período, por conter alunos que não irão concluir o TCC e por isto terá

que notificar a turma para evitar transtornos. Na oportunidade, o Professor Julio Bispo solicita que os

professores que não entregaram as pagelas e os relatórios semestrais que o façam até o dia 02 de

março impreterivelmente. Outro informe importante tratou sobre a reserva do auditório que, junto à

Direção Acadêmica, terá que ser realizada reserva com 30 dias de antecedência e com notória

finalidade. A Prof. Renata Maynart relatou sobre a finalidade e o uso da Brinquedoteca, como

tem sido a utilização e fala que está vendo como colocar uma pessoa na brinquedoteca para

que possa ser utilizada por todos. Comunicou ainda que a aluna Ivânia, do 9° período, é monitora

da brinquedoteca ficando uma manhã e uma tarde. Renata ainda fala que não tem condições de a

brinquedoteca ser utilizada por crianças mas que pode ser usada por qualquer disciplina inclusiva nas

atividades e uso de materiais no estágio. A Prof. Vanessa da Silva Alves falou sobre a utilização da

brinquedoteca sugerindo que os materiais produzidos pelos alunos sejam doados para a

brinquedoteca e ainda fala que o ideal é ter uma bolsista lá para receber quem chegar durante toda a

semana. A Prof. Lívia falou do interesse da utilização do espaço e o Prof. Júlio sugeriu que na

próxima reunião os docentes tragam algumas sugestões para a brinquedoteca. A Prof Solma Baltar

falou que é um caso a ser pensado para que não se retire o foco da Pedagogia. Ficou como ponto de

pauta para a próxima reunião. O Prof. Julio, presidente da sessão, informou que na próxima reunião

discutiremos sobre da oferta acadêmica 2016.1. Na continuidade da reunião, a Prof. Neila fala da

distribuição do horário e ainda propõe que seja feito um documento para a reitoria sobre a

necessidade de dar um apoio aos docentes com os professores substitutos. O outro ponto de pauta

que foi à votação, tratou sobre o modelo de TCC. A Prof. Marta fala do modelo e solicita uma

votação para que seja definido qual modelo adotar: artigo, monografia ou artigo e monografia. A

Prof. Neila discorre e estabelece defesa pela monografia, enquanto a Prof. Solma defende o artigo

por existir alunos que tem dificuldade de escrever, diante do exposto pelas partes, o presidente da

sessão propõe a votação. Após ouvirem todos os presentes sobre as suas opiniões a coordenação

solicita que os membros do colegiado votem em 1- Artigo, 2- Monografia ou 3- Artigo e monografia.

Diante da votação, fica decidido pelo colegiado a opção 3 ( artigo e monografia). Dando

seguimento à pauta, a Prof. Vanessa, vice presidente da sessão, propõe que seja feita uma reunião

com os docentes do 9° período para conhecer a proposta de cada um. (2.3) Prof. Julio solicita aos

docentes que orientem seus alunos conferirem a matricula e, havendo qualquer problema, devem
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colegiado tratou sobre os eventos e, dentre eles, se o período de realização do Congresso de

Inovação Pedagógica de Arapiraca (CIPAR) seria anual ou bianual, vencendo por votos da
..9-/

maioria a proposta de que aconteça a cada dois anos, ou seja, em 2017. A Prof. Rosimeire sugeriu

que seja realizado um simpósio em abril, os docentes presentes gostaram da proposta. A Prof.

Severina sugeriu trazer grandes nomes que representam as perspectivas metodológicas, Prof. Lívia

~prop z ue os orientandos, colegas no mestrado e/ou doutorado, apresentem seus trabalhos de

metodologia para os alunos que, segundo a Prof. Severina, poderia ser executado na forma de um

projeto de extensão. Na conclusão dos diálogos, debates, informes e votações, comentou-se sobre a

agenda das próximas reuniões do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante, dando destaque

a sua função como entidade consultiva no/do curso. Por fim, após deliberação, o Presidente

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião, às 16h54min, determinando a

lavratura desta Ata em extrato, o que fiz como Secretário e sob a conferência do Senhor Presidente.
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