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Ata da reunião ordinária do Colegiado do 'curso de Pedagogia, realizada em 11
de·maio de 2017

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, foi realizada a reunião
ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia, na sala dois do corredor de gabinetes
de professores A, no Compus Arapiraca da Universidade Federal de Alagcas, no turno
da manhã. A reunião foi iniciada com ~ leitura da ata da reunião anterior. A profa.
Tereza Albuquerque, que preparou a minuta de ata e enviou com antecedência aos
participantes da reunião do mê~ ele março, leu a ata. Durante a leitura foram realizados
alguns adendos à ata e também foram sendo verificados se os encaminhamentos
deliberados foram efetivados. Verificou-se que todos os encaminhamentos foram
realizados, com exceção dos itens 5 e 11 que tratavam, respectivamente sobre as ações
de pedidos de esclarecimentos a respeito da divisão realizada em reunião de
Coordenadores dos valores destinados às diárias para eventos e sobre a padronização
do Estágio Supervisionado. Sobre o item 5, o coordenador do curso, prof Júlio Bispo
informou que já havia enviado documento pedindo esclarecimentos para a Direção
Geral do Compus mas que não foi buscar a resposta. Sobre o item 11, a profa. Betânia
Brito justificou que não conseguiu realizar a reunião por conta da conclusão de sua
Tese de Doutorado. Ao final da leitura, o membro do Colegiado, a técnica Mônica
Wanderley solicitou que fosse incluída a fala de um participante da reunião passada,
que não concordou com a inclusão. Houve várias discussões a respeito do direito
individual de aprovar o registro da própria fali:i em ata, sobre a natureza da ata como
um documento público no qual deve conter o estritamente necessário para a resolução
do ponto de pauta, sobre o Direito de Personalidade, sobre a importância de
preservação da imagem de cada colega; dentre outras colocações dos presentes. Após
o debate, o membro do Colegiado, Mônica Wanderlev, declarou que iria se retirar da
reunião por não concordar com as discussões que ponderaram que a fala de qualquer
participante só constará em ata com a autorização da pessoa que proferiu a fala. Com a
saída deste membro, o prof. Luciano Acciolv, que estava em sala de aula e é membro
do Colegiado s foi convocado para fazer parte .da reunião. A ata da reunião anterior foi
aprovada. PAUTA: 1 - Análise do pedido de licença para os estudos de Doutorado da
Professora Maria Betânia Gomes. A professora Maria Betânia Brito esclareceu que
inicialmente vislumbrou a possibilidade de se afastar apenas de suas funções na Pró-
Reitoria de Extensão mas legalmente não pode afastar-se apenas desta função,
devendo ser afastada também da sala de aula. Assim, solicita ao Colegiado o
afastamento por três meses. Após várias discussões, o afastamento foi aprovado. As
professoras Severina l.essa e Maria Gorete Amorim assumirão a turma de Estágio
Supervisionado 4 na Pedagogia e os professores Kariny Arnorirn e Júlio Bispo assumirão
as disciplinas de PPO e PI no curso de Matemática. 2: - Análise do pedido de
prorrogação de licença para os estudos de Doutorado do Professor Ricardo Silva. O
prof. Júlio esclareceu que a área de Política já analisou o pedido e apresentou um
parecer. O pedido apresentado pelo prof Ricardo Silva foi de dois anos de prorrogação
e os membros da área aprovaram a prorrogação por seis meses. A professora Severina
Lessa apresentou o documento construido pela área no qual justifica o tempo de
prorrogação aprovado. Este documento foi entregue à Coordenação da Pedagogia no
momento da reunião. O Colegiado do Curso aprovou a deliberação da área. 3 -
Critérios para o uso de diárias. O valor de diárias recebidas pelo curso foi de
R$4.004,OO. Após várias discussões foi deliberado que a Coordenação irá solicitar
através de e-mail ao grupo de docentes que se manifestem sobre a possibilidade de
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participação em eventos, Cada professor deverá informar até o dia 10 de junho de
2017 seu pleito, Os eventos devem ocorrer até o final do corrente ano, O valor total
será dividido por igual entre os solicitantes. 4 - Oferta 201701. O coordenador prof
Julio Bispo discutiu sobre as especiflcidades da oferta e solicitou que cada professor
apresente suas demandas. A profa. Vanessa ponderou sobre a possibilidade de partir ••
da oferta do semestre letivo 2016.1 e assim fazer os ajustes necessários. Ficou
deliberado que a coordenação enviará a oferta de 2016.1 para que os professores
indiquem os ajustes, 5 - Escolha dos membros da Comissão Eleitoral para a eleição do
novo Colegiado. O professor tvanderson Pereira ponderou sobre a composição da
chapa, que foi novamente apresentada nesta reunião, A profa, Gorete irá rever alguns
nomes indicados para a chapa. Ficou definido que os professores Adelmo e Vanessa
serão os membros docentes na Comissão eleitoral. 6 - Definição de Comissão para
Abertura de Processo Avaliatlvo para aproveitamento de disciplina de uma estudante
de Pedagogia. O prof Júlio apresentou a situação da aluna que solicitou o
aproveitamento de disciplinas cursadas no curso de Pedagogia há mais de 5 anos. De
acordo corn o Regimento, é obrigatório que a discente realize provas de cada disciplina.
Ficou deliberado que a coordenação deverá consultar a PROGRAD para maiores
esclarecimentos, Após resposta da PROGRAD será encaminhada cópia do processo
para que cada área de estudos encaminhe os procedimentos avaliativos conforme as
orientações recebidas pela PROGRAD. 7 - Compras. A profa. Tereza Albuquerque
apresentou a tabela OCC (orçamento para capital e custeio) que estima o valor a ser
recebido por cada curso, de acordo com o MEC. Para o curso de Pedagogia estima-se
receber, de acordo com esta tabela encarninhada para as coordenações de curso pelo
setor de compras da COPLAN (Compus Arapiraca) em 2.5 de abril, o valor de
R$70,656,65 para capital e R$23.552,22 para custeio, Após várias discussões ficou
deliberado que o valor será dividido igualmente entre os 20 professores do curso e a
Coordenação. Cada um deverá indicar as prioridades de compras (de acordo com a
planilha de itens para compra, enviada anteriormente por cada professor para a
Coordenação do curso) dentro do valor de R$3.364,57 (capital) e R$1,121,52 (custeio),
Nesta definição de prioridades deve conter também os valores estimados dos itens, ou
seja, cada professor deverá fazer uma pesquisa de preços para ter uma noção inicial do
valor. Esta pesquisa efetiva de preços deverá ser realizada por técnicos capacitados.
INFORMES: Lfisclarecimentos sobre o professor substituto para a professora Neila Reis
e oferta de vaga para concurso (não haverá redistribulção por solicitação). Os demais
informes não foram apresentados por conta do horário estendido da reunião. Não
havendo nada mais a tratar, eu, Tereza Albuquerque, assino esta ata, seguida dos
demais presentes:
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Lucian Accioly Lemos de Brito (Titular no Colegiado, Segmento Docente)

..

Maria Betânia Gomes da Silva Brito (Titular do Colegiado - Segmento Docente)
:!:-----

Maria Gorete Amorim

Severina M~ssa de Mou11l

Tereza Cristina Albi - erque (secretaria)


