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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 2a 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 Marcedo Costa (Suplente no Colegiado - Segmento Docente), Msc. Maria Betânia

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

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

Colegiado - Segmento Docente), as técnicas Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire (Titular no

Colegiado, Segmento Técnico), Esp. Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra (Suplente no Colegiado,

Segmento Técnico), as alunas Jaqueline Nascimento Santos (Bolsista) e Vanessa Maria Costa

Bezerra (Suplente noColegiado, Segmento Discente), bem como os professores Msc. Ivanderson

Pereira da Silva, Esp. Anderson Francisco Vitorino , Msc. Ricardo da Silva, Msc. Janaíla dos Santos

Silva, Msc. Aline Soares Nomeriano; Msc. Tereza Cristina Albuquerque e Msc. Renata da Costa

Maynart. A reunião foi presidida pelo professor Msc. Júlio Bispo, que iniciou solicitando à Técnica

em Assuntos Eduacionais (TAE) Adlany Freire que fizesse a exposição dos informes: 1 -

Reabertura do período de revisão de matrícula; 2 - Placas de colação de grau, abreviação de

curso e matrícula. 1 - Reabertura do período de revisão de matrícula. Na oportunidade Adlany,

informou que duas alunas matriculadas no 9° (nono) período do curso de Pedagogia tinham sido

aprovadas em concurso público para provimento de vagas de professoras do Ensino Fundamental do

município de São Sebastião, Alagoas. Em função da divulgação da lista de aprovados e de suas
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ordens de classificação, foi informado que mesmo elas não tendo sido classificadas dentro do

número de vagas, dada a demanda por professores naquele município, essas alunas poderiam ser

convocadas para assumir esses cargos públicos nas próximas semanas. Exposta a situação, o

presidente da sessão franqueou a palavra para que os presentes pudessem expor suas opiniões acerca

das possibilidades de abreviação de curso. Consultados os presentes, foi esclarecido que os trâmites

burocráticos exigem um tempo superior ao que antecedia a possível convocação dessas alunas o que

inviabilizaria a abreviação do curso no prazo requerido. Nessa oportunidade, Adlany informou que a

resolução institucional sobre abreviação de curso, não as contemplava, pois trata-se de alunos com

rendimentos acima da média esperada nas Instituições de ensino. Resolução n" 60/98 - CEPE, de 19

de outubro de 1998 Art. 10
- "Os alunos dos Cursos de Graduação que tenham extraordinário

aproveitamento nos estudos, quer pelas experiências acumuladas, quer pelo desempenho intelectual

acima da média demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação especificos

aplicados por Banca Examinadora Especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos".

Nesse sentido recomendou-se que as alunas dessem entrada no referido processo de Abreviação de

Curso junto ao colegiado e esse se mobilizaria para encaminhar os trâmites legais bem como seria

elaborado e encaminhado documento para a PROGRAD informando sobre essa situação e pedindo

orientação acerca da metodologia de tal certame. Tendo sido acatada a proposta por unanimidade a

professora Maria Betânia Brito se disponibilizou a buscar informações sobre o referido processo de

abreviação de curso junto à PROGRAD, bem como, se há jurisprudência nesta IES acerca do

exposto e repassar à coordenação desse Curso de Pedagogia. Na ocasião, deu-se prosseguimento aos

informes. 2 - Placas de colação de grau, abreviação de curso e matrícula. Para conduzir o

segundo informe, o presidente da sessão solicitou que a TAE Adlany desse continuidade à exposição.

A mesma informou que, em função de entraves judiciais vivenciados pela UFAL, as placas de

colação de grau que estavam aposicionadas nas dependências do campus universitário seriam

retiradas e doravante só poderiam ser afixadas novas placas de colação de grau cujos nomes listados

e/ou imagens registradas correspondessem a alunos que já tivessem efetivamente concluído o curso.

Na sequência Adlany informou que os professores precisam observar se os alunos que estão

assinando as listas de frequência de suas aulas estão realmente matriculados nessas disciplinas. Caso

não estejam, não poderão incluir seus nomes na frequência e nem assiná-Ia pois isso pode criar uma

situação administrativa desconfortável para a instituição que pode vir a se desdobrar em processo
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administrativo e/ou judicial. Por conseguinte Adlany informou que, dada a possibilidade da maioria

dos presentes poder vir um dia a assumir a coordenação do curso, é interessante que todos saibam

que ao matricular alunos em disciplinas que não aparecem para eles no SIE WEB, mas que os alunos.
desejam cursar naquele período, o coordenador pode estar prejudicando a vida acadêmica desses

alunos uma vez que tal procedimento pode inviabilizar o reajuste no fluxo contínuo na matriz

curricular obrigando-o a ultrapassar em muito o tempo mínimo para a integralização do curso.

Superados esses informes e a partir do que permite o ponto 3 dos informes, 3 - Outros informes, o

professor Júlio Bispo, solicitou aos colegas presentes que antecipassem o envio da oferta 2016.1 até

20 de abril, observando suas disponibilidades de horário e as disciplinas que conduzem, para que tais

informações possam ser repassadas aos demais coordenadores dos cursos de Licenciatura da UFAL

Campus de Arapiraca. O objetivo é fechar a referida oferta até o dia 20 de maio do corrente ano. Ao

término dos informes o presidente da sessão informou que as cotas de fotocópia para cada professor

é de 40 (quarenta) e 30 (trinta) nas copiadoras do pátio e do bloco C, respectivamente. Informou

também que existe uma cota de 1000 (um mil) fotocópias para a coordenação e que, caso algum

colega necessite ultrapassar sua cota nas copiadoras do Campus, poderia solicitar a reprodução à

Coordenação do Curso, desde que enviado o material com antecedência. Consultados os presentes se

havia mais algum informe a ser acrescentado, nada foi dito. Superados os informes foi iniciada a

pauta para deliberação dos seguintes pontos: 1 - Código de vaga em Gestão: convocação de

candidata aprovada no último concurso, avaliação de pedidos de

remoção/transferência/redistribuição para este campus; 2 - oferta acadêmica 2016.1; 3 - NDE:

revisão do PPC do curso; evento de extensão; inclusão de novos membros; 4 - Outros. Ao

iniciar o debate sobre a pauta em tela, o Prof. Júlio Bispo consultou os presentes sobre a

possibilidade de inserção de ponto de pauta que trata da Remoção do prof. Nágib José Mendes dos

Santos para o Campus A. C. Simões e esse poderia ser antecipado aos demais pontos de pauta.

Acatada a solicitação por unanimidade, o presidente da sessão solicitou da TAE Mônica Vanderley,

naquela oportunidade representando a Direção Acadêmica do Campus de Arapiraca, que fizesse a

leitura do documento encaminhando ao colegiado do curso de Pedagogia como resposta aos pedidos

de explicação sobre a transmutação do código de vaga que até então era ocupado pelo professor Msc.

Nágib José Mendes dos Santos, removido para o Campus A. C. Simões, e que agora tinha sido

disponibilizada ao curso de Letras Licenciatura do Campus de Arapiraca. Ao expor o conteúdo do
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documento (EM ANEXO) pediram a palavra os professores: Maria Betânia, Tereza Albuquerque,

Ivanderson Pereira, inscritos nessa ordem. Conferida a palavra pelo presidente da sessão, a

Professora Maria Betânia indagou se a coordenação tinha conhecimento ou se tinha assinado algum

documento que autorizasse a remoção do Prof. Nágib Mendes e por que o código de vaga foi

transmutado para e pelo Curso de Letras Licenciatura do Campus de Arapiraca. Diante dos

questionamentos, Prof. Júlio Bispo, responsável pela coordenação do curso de Pedagogia naquele

momento, informou que desconhecia os autos do processo. Na sequência, a palavra foi passada à

professora Tereza Albuquerque que, na ocasião, questionou se constava em alguma ata de reunião

anterior do colegiado do curso de Pedagogia do Campus de Arapiraca, alguma deliberação acerca da

remoção do Prof. Nágib Mendes. Consultados os presentes e, diante da insegurança sobre a possível

resposta, foi sugerido que se constituísse uma comissão para reunir e avaliar todos os possíveis

documentos que fundamentaram a remoção do prof. Nágib Mendes. Proposta que foi acatada por

unanimidade tendo sido a comissão composta pelos professores: Renata Maynart, Marta Minervino,

Rosemeire Marcedo e Aline Nomeriano. Na sequência, a palavra foi conferida ao professor

Ivanderson Pereira que informou ter passado naquela manhã do dia 09 de março de 2016 na

PROGEP e conversado com o técnico João Paulo acerca da vaga do Prof. Nágib. A informação

coletada foi de que a vaga tinha sido alocada no curso de Letras Licenciatura do Campus de

Arapiraca e provavelmente estaria na iminência de ser ofertada para concurso público, no entanto

não mais para a área de LIBRAS mas sob novo formato. Tomando a fala, o presidente da sessão,

Prof. Júlio Bispo, informou que foi enviado à Direção Acadêmica pela coordenação do curso de

Pedagogia, à época sob a gestão da professora Dra. Solma Baltar, um memorando pedindo

esclarecimento acerca dessa situação. A resposta a esse memorando tinha sido a lida nessa reunião

pela TAE Mônica Vanderley. Em função da permanência da inquietação e da indignação do corpo

docente com relação às informações prestadas pela Direção Acadêmica, Mônica sugeriu que o

colegiado desse abertura a um processo administrativo solicitando os esclarecimentos necessários

acerca da remoção do prof. Nágib. Posto em votação, a sugestão foi acatada por unanimidade e a

coordenação do curso se responsabilizou por encaminhar a abertura do referido processo. Dando

prosseguimento à pauta, foi introduzido o Ponto 1 - código de vaga em gestão. O presidente da

sessão, prof. Júlio Bispo, informou que foram apresentados dois processos de remoção e um de

redistribuição para ocupar a vaga que havia sido pleiteada pela profa. Jailze Santos em processo de
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Redistribuição oriundo da Universidade Federal Rural de Pemambuco, mas que por questões

pessoais a professora havia informado por e-mail, endereçado à coordenação desse curso, que não

poderia mais dar continuidade ao processo de redistribuição. Foi informado também que existia uma
,

segunda colocada aprovada em concurso público para provimento de vagas na área de Gestão e

Prática Educativas do Curso de Pedagogia do Campus de Arapiraca, o qual ainda está em vigência.

Franqueada a palavra e debatido o tema, verificou-se que, tendo em vista que a vaga já havia sido

ofertada para remoção ou redistribuição e que haviam dois interessados na remoção, mais um

interessado na redistribuição e além disso, havia também uma candidata aprovada em segundo lugar

num concurso ainda vigente, surgiram dúvidas relativas a possibilidade de manter a oferta para

remoção ou redistribuição, tendo em vista que os processos já existem e a vaga anteriormente já

estava destinada para esse fim. Em função da dúvida, deliberou-se acerca da necessidade de realizar

consulta junto à PROGEP para a qual se disponibilizou a professora Maria Betânia Brito. Tendo em

vista que o ponto 2 - oferta acadêmica 2016.1 já havia sido apresentado na ocasião dos informes,

passou-se à discussão do ponto 3 - NDE: revisão do PPC do curso; evento de extensão; inclusão

de novos membros. O Prof. Júlio Bispo solicitou à profa. Rosemeire Marcedo, que fizesse a

exposição desse ponto. A profa. Rosemeire, informou que atualmente o NDE é composto por 5

membros, dos quais apenas dois são têm formação inicial no curso de Pedagogia, nesse sentido seria

interessante que outros colegas com formação na área pudessem participar e incluir seus nomes junto

à equipe do NDE. Informou também que para tal inserção não era necessária votação bastando a

indicação. Entre os presentes, a profa. Marta Minervino se disponibilizou para compor oNDE,

indicação que foi aprovada por unanimidade. Por fim, prof. Júlio Bispo, na oportunidade conferida

pelo ponto 4 - Outros, franqueou a palavra aos presentes e fez a consulta se haveria algo a

compartilhar. Nessa oportunidade, a profa. Maria Betânia Brito informou que a Magnífica Reitora,

Profa. Dra. Valéria Correia estaria no Campus de Arapiraca, junto com sua equipe, na sexta-feira

(18/03), provavelmente. Na sequência, a profa. Rosemeire Marcedo informou que estava

organizando um Simpósio no qual os professores do curso de Pedagogia socializariam suas pesquisas

para os alunos desse curso. Por conseguinte, o Prof. Ivanderson Pereira pediu a palavra para

agradecer o apoio dos colegas ao seu afastamento para conclusão de seu Doutorado em Educação,

dizer que apoia a atual gestão e que fica muito feliz em saber que os novos coordenadores são o Prof.

Júlio Bispo e a Profa. Vanessa Alves. Por fim, sugeriu que as informações referentes ao curso,
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principalmente com relação a deliberações acerca da mudança de gestão, deveriam ser socializadas
I

também com os professores que estão afastados, para que não retomem desconhecendo os papéis que

os colegas estão desempenhando. A profa. Vanessa informou que estava prevista para os dias 15, 16
, I

e 17 do corrente mês, uma paralização nacional dos servidores da Educação das esferas municipal,

estaduaÍ e federal, e que em função dessa páralização, provavelmente os alunos teriam dificuldades

de transporte. O prof. Júlio Bispo, informou que as professoras Maria Gorete e Tereza Albuquerque

estavam retomando de seus afastamentos para Doutorado no mês de maio e dada a necessidade de

qualificar a Tese, a professora Gorete estava consultando os colegas se era possível antecipar suas

férias para o mês de maio. Não havendo prejuízo por conta da professora não estar assumindo

nenhuma disciplina no período, foi aprovado o pleito por unanimidade. Após a deliberação, o

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião, às 17h45min,

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

Senhor Presidente.

~"' ~ ~ ~. >s:-
Prof. Msc. Júlio Bispo (Coordenador do Curso e Presidente da Sessão)

'~leMC- Gb.. J~ /R~.
Profa. Msc. Vanessa da silva AlV~~~ Coordenadora do Curso)

'R -" ~rnJ", ~~b
Profa. Msc. osemeire MarCedol::osta t'§lrplente no Colegiado - Segmento Docente)

Profa. Msc. Maria Betânia G~ Silv~ar no Colegiado, Segmento Docente)

'fY\oul.QI.. ynWÁ.C0 tl'\.\,j'r\ tI\.U/VI..t) ~ ~.l'(\ Wo
Profa. Msc. Marta Maria Minervino dos Santos (Suplente no Colegiado - Segmento Docente)

L~~,
Profa. Dra. Neila Rei~á SITVâ (Suplente no Colegiado - Segmento Docente)

6



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA

CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO

TAE Esp. Adlany Keliny Barbo reire (Titular no Colegiado, Segmento Técnico)

TAE Esp. Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra (Suplente no Colegiado, Segmento Técnico)

Vanessa Maria Costa Bezerra (Suplente no Colegiado, Segmento Discente)
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