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Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017 o colegiado do curso de pedagogia se reuniu
com os seguintes professores: Júlio Bispo dos Santos Júnior, Maria Gorete Rodrigues de
Amorim, Marta Maria Minervino
Cristina Cavalcanti

dos Santos, Severina Mártyr Lessa de Moura, Tereza

de Albuquerque

e Janaíla dos Santos Silva (Atualmente

afastada) a

discente Vanessa Costa e as técnicas Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra e Adlany Keliny
Barbosa Freire.
afastamento
aposentadoria

O professor

da Professora

Júlio presidiu
Neila

a reunião

Reis que estava

e para essa vaga já havia

iniciando

dando

sido solicitado

entrada

com os informes:

1.

em seu pedido

de

um processo

substituto;

2.

reorganização do NDE para continuar as atividades de reestruturação, além disso a professora
Gorete solicita como encaminhamento

que o NDE se reúna e discuta seu calendário. 3.

Recepção dos feras no campus Arapiraca

e a primeira aula Magna com a Reitora da

Universidade Federal de Alagoas na ocasião os diretores do Campus não se fizeram presente
neste momento. 4. Propor diálogo entre os professores de estágio do curso de Pedagogia com
objetivo de padronizar os documentos, encaminhamento

definido foi que o coordenador de

estágio marque uma reunião para iniciar essas discussões, como informe final o coordenador
expõe que a comissão executiva

para discutir o processo

de avaliação

da expansão

e

interiorização da Universidade Federal de Alagoas, fazem parte da comissão os professores do
Campus

Arapiraca

Aline,

Severina

e Tereza. Após

os informes

a reunião

teve sua

continuidade, com a seguinte pauta: 1. Dispensa de alunos do Estágio Supervisionado nesse
contexto a técnica Adlany coloca que é preciso rever a Portaria 042 que regulamente o Estágio
Supervisionado; 2. O evento da Pedagogia Cipar que será sediado a cada dois anos, então o
grupo decidiu que o evento deverá ocorrer em setembro de 2017, após essa definição o grupo
concorda que se reunir com professor Ivandersom que foi coordenador do evento anterior,
para iniciar a organização das comissões. Dando continuidade a reunião, o professor Júlio
informa sobre atualização do curso que irá ser discutido no fórum dos colegiados no dia 17/02
às 14h no Campus AC Simões, na ocasião seria de extrema importância dialogar com as
licenciaturas

que estão trabalhando

em características

de bacharelado.

Outra questã

Prot. Me. Julio Bispo do
Coordenação

UFAl·

rapiraca
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Observada foi sobre a oferta do curso de Pedagogia ficar a mercê das licenciaturas do campus com
isso o curso vem perdendo autonomia. O ponto 4. Composição da nova coordenação, o professor
Júlio informa que seu tempo de coordenador já havia acabado, na reunião anterior, professora
Tereza se disponibilizou a assumir, mas, ao rever sua demanda de doutorado foi inviável. Professora
Gorete evidencia que esse assunto está na pauta pela segunda vez, pensando na quantidade de
professores afastado propõe que o professor Júlio fique como coordenador até junho, o mês de
agosto seria a transição de coordenador e ao iniciarmos o semestre letivo prof. Severina e prof.
Gorete serão coordenadoras do curso, no desenvolvimento

da reunião as professoras expõem outra

condição que os professores Marta e Júlio componham seu colegiado saindo da comissão eleitoral.
5. A professora Tereza propõe compor um documento para Reitoria informando as condições e as
demandas de professores em período de doutoramento, foi comunicado pela técnica Adlany que os
professores do curso de Administração

Pública estão em vias de elaboração deste documento,

buscando uma política de qualificação docente dentro da Instituição. Por fim, o ponto de pauta
discutido foi à prorrogação

do afastamento da professora Janaíla Silva, que tem aprovação do

Programa de Pós-Graduação

em Educação da UFAL para coletar seus dados de pesquisa em

Portugal na cidade de Évora, contemplada

com a bolsa sanduíche da CAPES. Na ocasião, a

professora Janaíla explicou que o calendário de coleta mudou devido ao semstre letivo de Portugal
ser diferente do Brasil, assim, seu afastamento que se encerraria em 25/06/2017 seria prorrogado até
final do semestre letivo da Universidade
a porcentagem

de professores

de 2017.2. Diante da situação, a Técnica Adlany questiona

afastados

no quadro do curso de Pedagogia,

no entanto,

o

coordenador explica que o curso não excederia esse quantitativo, pois no mês de junho de 2017 dois
professores afastados estão retomando para o quadro docente, prof. Tereza propôs uma reunião da
área para concluir a projeção de carga horária, como essa questão não foi definida devido ao pedido
de revisão da projeção dos professores da área o encaminhamento

dado foi que a área organizasse

esse documento para a reunião extraordinária marcada para o dia 22/02/2017 as 8h:30min.
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Bispo (Coordenador do curso e Presidente da Sessão)

Profa. Msc. Marta Maria Minervino dos Santos (Suplente no colegiado - Segmento Docente)
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Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra (Suplente no Colegiado - Segmento Técnico)
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Vanessa Maria Costa Bezerra (Titular no Colegiado, Segmento Discente)

Adlany Keliny B "bo

reire ( embro do Colegiado - Segmento Técnico)

~A~ Co~

Q.~

Profa. K1aria êorete Rodrigues de Amorim
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Profa. Msc. Severina Mártir Lessa de Moura

Profa. Msc. Tereza Cristina Albuquerque
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