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Ata de Reunião Extraordinária do Colegiado de Pedagogia

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2016, às 11h39min, na sala da

coordenação do curso de Pedagogia (Bloco das coordenações) da Universidade Federal

de Alagoas/Campus de Arapiraca, inicia-se reunião extraordinária do colegiado do curso

supracitado, convocada por esta coordenação para tratar da composição do NDE(Núcleo

docente estruturante). Presentes a esta, estiveram os docentes, Msc. Júlio Bispo dos

Santos Júnior(coordenador), Msc. Maria Gorete Rodrigues de Amorim, Msc. Raimundo

Rodrigues de França Júnior(titular no colegiado - segmento docente), Dra. Severina

Martyr Lessa de Moura e Msc. Kariny Louizy Amorim da Rocha Vanderlei, as Técnicas,

Esp. Adlany Keliny Barbosa Freire (titular no colegiado - segmento técnica) e Esp. Mônica

Vanderlei dos Santos Bezerra (suplente no colegiado - segmento técnica) e a discente,

Vanessa Maria Costa Bezerra (titular no colegiado - segmento discente). A reunião foi

presidida pelo professor Msc. Júlio Bispo dos Santos Júnior, que iniciou apresentando as

possibilidades da nova composição do NDE, os nomes por ele citados foram, o da

docente Maria Gorete Rodrigues de Amorim, Tereza Cristina Cavalcante de Albuquerque,

Karine Louizy Amorim da Rocha Vanderlei, Marta Minervino dos Santos, além de seu

próprio nome. Porém, Prof." Gorete Amorim, nos informa sobre a ausência de

disponibilidade da Prof" Tereza Cristina, em fazer parte do Núcleo, pois, a mesma

encontra-se bastante atarefada, logo em seguida, em contato via telefone com Prof. Júlio,

a docente em questão alega ter condições e concorda em assumir esta demanda. A

técnica Mônica Vanderlei, fala sobre a importância da celeridade nessa composição,

diante das solicitações do MEC - Ministério da Educação, dos prazos estabelecidos por

esse órgão e pelas demandas oriundas do curso. Ainda em continuação a esta demanda,

a Prof. Severina Lessa argumenta sobre sua contribuição com a Universidade Federal de

Alagoas - UFAL, com este Campus, bem como, para com o curso de Pedagogia,

alegando não fazer parte neste momento da composição do Núcleo, por acreditar na

importância da contribuição dos que estão chegando agora.

Diante do exposto, com a concordância dos presentes acerca da discussão e após

deliberação, o presidente da sessão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada .~
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· composição:

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - CURSO DE PEDAGOGIA

Msc. Júlio Bispo dos Santos Júnior

Msc. Maria Gorete Rodrigues de Amorim

Msc. Tereza Cristina Cavalcante de Albuquerque

Msc. Marta Minervino dos Santos

Msc. Karini Louizy Amorim da Rocha Vanderlei

denador do Curso e Presidente da Sessão)

Prof. Msc. Raimundo Rodrigues de França Júnior(Titular do colegiado, segmento docente)

TAE Esp. Adlany Keliny Barbos~re (Titular no Colegiado, Segmento Técnico)

TAE Esp. Mônica Vanderlei dos santos~Plente no Colegiado, Segmento Técnico)

v.L. _"AA~ - ~~ 3~ .
Vanessa M~Co's~Bezerra (Suplente no Colegiado, Segmento Discente)


