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Ata de Reunião do Colegiado

Aos dezessete de fevereiro de dois mil e dezesseis, foi realizada na sala 22 do Boloco B, no campus
Arapiraca da UFAL, a referida reunião, iniciada às 14:40 h, com os seguintes presentes: os
professores, Julio Bispo, Renata Maynart, Vanessa da Silva, Rosimeire Marcedo, Marta Minervino,
Maria Betânia, Solma Baltar, Severina Màrtyr, Tereia Cristina, Raimundo Rodrigues, Anderson
Francisco, Ricardo Da Silva, Rafael Alexandre Belo, Neila Reis e as alunas Jaqueline Nascimento
Santos e Vanessa maria Costa Bezerra. Ponto de Discussão: (1) Informes: (1.1) O Corodenador traz
os informes e inicia a reunião socializando
oficialmente pelo coordenador

o caso da prof. Betãnia. A mesma foi comunicada

do Curso de Física com copia para a Direção acadêmica, sobre

"abondono de disciplina". A mesma expôs todo o acontecimento, que fez comunicado oficialmente
'a coordenação via e-mail, que deviddo a assunção do cargo de gestão, pede dispensa da disciplina
do Curso de Física, que somada aos demias disciplinas que estava a assumir, somaria 15h e esta têm
o direiro perante Resolução de 1984, encaminhada à coordenação à carga horária reduzida. Ressalta
que existe um codigo de vaga da sua área que ainda não foi ocupada. A coordenação explica que o
caso foi resolvido, via Direção acadêmiva e o prof. Ivanderson assumirá tal disciplina a partir de 10
de março. O prof. Ricardo coloca um problema que teve com a Educação Física, pois o mesmo
informou

que não conseguiria

assumir a disciplina naquele dia porque coincidiria

com sua

disciplina do doutorado e solicita permuta com outro prof. A coordenação de Física, inicilmente
disse que seria possível e também o coordenador encaminhou notificação para a Direção Acadêmica
pedindo providência porque a turma estava sem aula. A Coordenação

de pedagogia tentará uma

troca com outro prof. se não for resolvido o prof. Ricardo informa que procurá resolver de acordo
com as instâncias responsáveis. A prof. Severina coloca a necessidade do posicionamento á respeito
do desrespeito com os professores como se a pedagogia estivesse a mercê das licenciaturas. Pro.
Julio ressalt a aintensão que a oferta seja feita no termino de cada período. Prof. Tereza fala da

I

necessidade que cada professor tenha um fixo. Prof. Lívia pergunta se já falaram da mudança
curricular, pois isso irá mudar tudo que já foi feito. (1.2) A Coordenação Acadêmica não pode
comparecer, então esse ponto não pode ser discitido. (1.3)

Prof. Lívia falou sobre a monitoria e

sugere que as vagas sejam decididas com todos os docentes. Ela pede para inserir na ultima reunião
desse semestre a discussão sobre as vagas da monitoria para 2016.1. Finalizou sua fala falando os
nomes dos professores contemplados

com a moonitoria 2015.2. (1.4) Prof. Julio informou aos

presentes as datas de retornos dos docentes Ivanderson, Tereza e Gorete do afastamento para
doutoramento e informou a sua preocupação em relação a acolhida dos docentes e a carga
horária. Prof. Tereza esclareceu que ao voltar do afastamento tem interesse de tirar 45 dias de
férias e solicitará à analise do colegiado em reunião posterior. (1.5) Prof. Julio fala sobre a
situação da placa, por conter alunos que não irão concluir o TCC e fala que irá falar com a turma
do 9° período. (1.6) Prof Julio solicita que os professores que não entregaram

as pagelas e os

relatórios semestrais que entreguem até o dia 02 de março. (1.7) Prof, Julio fala que tem que ser
feita uma reserva antecipadamente

e qual a finalidade. Prof. Renata fala da Brinquedoteca,

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

como

na brinquedoteca para que

possa ser utilizada por todos. Comunica que já tem uma pessoa que é Ivania que ficará uma manhã
e uma tarde. Renata ainda fala que não tem condições da brinquedoteca

ser utilizada por crianças

mas que pode ser usada ara qualquer disciplina e que pode ser utilizado os materias no estágio. Prof.
Vanessa fala sobre a utilização da brinquedoteca sugerindo que os mate rias produzidos pelos alunos
sejam doados para a brinquedoteca

e ainda fala que o ideal é ter uma bolsista lá para receber quem

chegar. Prof. Lívia fala do interresse da utilização do espaço. Prof. Júlio sugere que na próxima
reunião os docentes tragam algumas sugestões para a brinquedoteca. Prof. Solma fala que é um caso
a ser pensado para que não ire o foco da pedagogia. Ficou como ponto de pauta para a próxima
reunião. ( ) Prof. Julio fala que na próxima reunião já irá falar da oferta. Prof. Neila fala da
distribuição do horário e ainda proponhe que seja feito um documento para a reitória sobre a
necessidade de dar um apoio aos docentes com os professores substitutos. (2) Ponto de Puta: (2.1)
Prof. Marta fala do modelo do TCC, solicita uma votação para que seja definido qual modelo adotar
se artigo, momografia ou artigo e mamografia.

Prof. Neila defende a mamografia,

Prof. Solma

defende o artigo por existir alunos que tem dificuldade de escrever, diante disto Prof. Julio sugere
que seja feito uma votação, após ouvirem todos os presentes sobre as suas opiniões a coordenação
solicita que os membros do colegiado votem em 1- Artigo, 2- Momografia

ou 3- Artigo e

Mamografia, Prof. Neila vota na opção 2, Prof. Marta, Rosimeire e Julio votam na opção 3 e a
discente Vanessa na opção 3. Prof. Rosimeire se preocupa acerca do seu voto na opção 3, pois da
possibilidade de mais uma opção e que os alunos poderão publicar, imclusive o curso pode pensar
em uma revista eletrônica com esses trabalhos. Prof. Severina também fala das dificuldades das
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