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Às 21h do dia 14 do mês de junho de 22' 7 na sala da coordenação de curso de 'Pedagogia deu-se
" início. a reunião extraordinária do colegiaco do curso de Pedagogia Licenciatura, na qual sefizeram
presente:. Prof. Júlio Bispo, Vanessa A:yes, Marta Santos-e Vanessa .Costa, na" ocasião foram
discutidos os seguintes, pontos: 1. encerramento e homologação do resultado da consulta pública
para escolha do novo colegiado do curse de Pedagogia para o biênio 2017-2019 e 2. Oferta de
disciplina para aluna Maria Joelda Reis Santos como curso de verão. Em relação ao ponto foi
informado que: às 10 horas da manhã in.cu-se a consulta pública para constituir o novo c legiado
do curso de Pedagogia da Universidade? ederal de Alagoas, Campus Arapiraca biênio 2017-2019,
conforme edital interno n° 001/2017. A cnapa foi composta pelos seguintes professores, técnicos
estudantes: Segmento docente - Tituic .res 1. Maria Gorete Rodrigues de Amorim 2. Severina
Mártyr Lessa de Moura 3. Tereza Cristír.a Cavalcante de Albuquerque 4. Renata da Costa Maynart
5. Sabrina Ângela França Silva Cruz Segmento docente - Suplentes 1. Maria Betânia Gomes da
-r: Silva Brito 2. Aline Soares Nomeriano 3. Marta Maria Minervino dos Santos 4. Kariny Louizy
Amorim da Rocha Vanderlei 5. Luiz Ce.Ios Rocha de Deus Segmento Técnico - Titulares 1.
Everaldo Bezerra de Albuquerque Segmento Técnico - Suplente 1. Marcius Antônio de Oliveira
Segmento Discente - Titular Priscilla !".:.neida Silva Segmento Discente -Suplente Fernanda de
Abreu Silva de Lima. Após a consulta .c~Jlica com alunos, professores e funcionários do Campus
Arapiraca, às 20horas demos como ence-rada a eleição. A apuração foi realiza em seguida, assim a
chapa foi eleita com 41 votos dos 43 veres no total, sendo, 11 de professores, 25 de aluno, 07 de
técnicos. Em relação ao ponto 2, a díscen.e Joelda Reis fez a leitura do termo em anexo, no qual a
mesma expressa sua trajetória na instituicào e a situação em relação às disciplinas Fundamentos da
Educação infantil e Trabalho e Educa .ão, assim como uma solução para lecionar estas duas
disciplinas por meio de curso de verão 2. 32f ofertado pelos professores Marta Minervino e Luciano
Acioly, respectivamente. O colegiado acrovou por unanimidade a oferta dessas disciplinas como
curso de verão para a referida aluna. Não navendo mais nada a tratar, às 21h30min, eu Julio Bispo
da Silva Junior dei por encerrada a reunião extraordinária do colegiado de Pedagogia, Portaria
UFAL n° 291 E 292/2016, verificando o comparecimento dos membros abaixo:
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Eu Maria Joelda Reis Santos, portadora
período do curso de Pedagogia
Universidade

- Licenciatura

dos

SSP/SE estudante

sob matrícula

n" 13212144,

à Rua Encantos dos Rochedos, município, Penedo-AL,

senhores

para

que possam

do 9°

Plena, ano 2016.2 do turno noturno da

Federal de Alagoas. Campus Arapiraca-AL,

residente e domiciliado
a atenção

do RG n? 22024670

conhecer

brevemente

minha

solicito
trajetória

acadêmica e analisar a rogativa a seguir. Agradeço, desde já a atenção dos senhores, ao
tempo em que peço que analiserprestes

a completar

Paraíba-UFPB.
Permanente

minha trajetória

sete anos, cesde

o meu ingresso

No ano letivo de 2010.2 (declaração

do Concurso

Vestib.Lar-COOPERVE,

através de processo de Transferênca

na Universidade

que está
Federal

da

no anexo), emitida pela Comissão
onde consta minha

classificação

Voluntária, para o Curso de Pedagogia

no campo - Campus João Pessoa- :>3, sob matrícula,
contato com a Pedagogia.

no curso de Pedagogia

- Educação

n? 11027195, tenho meu primeiro

Nessa I-istituição permaneço

até o período de 2012.2 e, por

motivo de força maior, não foi possrvel terminar o curso. Pela segunda vez, passei pelo
Processo

de Transferência

Pedagogia,

Licenciatura

A/C Simões,

Voluntária.

na oportunidade,

Plena. dessa vez na Universidade

Maceió-AL.

matricula

FUNDAMENTOS

pertencentes

na cidade de Arapiraca-AL.

Esta dificu.aade

vaga para

Por ter trocado de

é imposta por duas disciplinas

DA EDUc .•..•.
çÃO INFANTIL 80h,

à grade curricular

PEDA025

o que

do 4° período:

TRABALHO

E EDUCAÇÃO

de períodos pares, que no semestre atual não está

disponível.

Solicitei

empecilho,

inclusive, no período cue a esse antecede, já prevendo

acontecendo,

n°

e me impede de terminar o curso com os demais colegas da turma que

hoje estou matriculada.

60h,

'JS,

Externa, pleiteando

e de instituição algumas vezes, tive minha grade curricular divergindo,

me prejudicou

PEDA020

sob matrícula

ao final desse mesmo ano, fui obrigada mais uma

vez a passar por outro processo se.etivo, a Transferência
neste Carr

para o curso de

Federal de Alagoas, Campus

Isto s-; deu no ano letivo de 2013.1,

13110177, onde de forma inesperada,

o Curso de Pedagogia

e também

em outras onortunidades

que me ajudassem

porém não obtive êxito em meu pleito. Segundo

a solucionar

esse

o que por hora está
consta, no Sie Web,

segue em anexo CERTIDÃO, sou uma "provável" candidata à aluna concluinte,
somente no período letivo de 20: - .2. e por esse motivo venho pedir aos senhores que
analisem minha situação, tendo em VIstaque pretendo disputar vaga para o Mestrado em
Educação, ainda este ano de 201~. Diante do exposto, solicito que possam encontrar
uma forma nos trâmites legais desta respeitável universidade para que eu não precise
ficar mais 2 semestres impedida, de concluir minha tão sonhada Graduação.
À vista de todo o exposto,

COEto

com a sensibilidade deste grupo para que possa

alcançar êxito em meu pleito.

Arapiraca, 07 de junho de 2017.
Maria Joelda Reis Santos.

~~~~

~Pr': () ~ \ -:rq ~

Q.~

S- l G

