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21 de setembro de 2016

Às 14h do dia 21 de novembro de 2016, teve início a Reunião e Plenária do Colegiado
do Curso de Pedagogia Licenciatura, com a pr~sença dos docentes Julio Bispo dos
Santos Junior - Coordenador do Curso, que presidiu a reunião; Marta Maria Minervino
dos Santos (Membro Suplente do Colegiado ), Tereza Cristina Cavalcanti de
Albuquerque, Aline Soares Nomeriano, Maria Gorete Rodrigues de Amorim, Severina
Mártir Lessa de Moura e Betânia Gomes da Silva Brito (Membro Titular do Colegiado)
Mônica e da discente Vanessa Maria Costa Bezerra (Membro Titular do Colegiado). O
prof. Julio iniciou a reunião apresentando os pontos da pa~ta e os informes, em seguida
a prof. Marta ressaltou os pontos principais da reunião do NDE, sendo este o Informe:
(Informe 1) Ações do NDE e da coordenação para o processo de' reestruturação
curricular, destacando que algumas disciplinas do tronco inicial já estão comtempladas,
e que será necessária uma reunião com os professores do tronco inicial, visto que,
algumas disciplinas estão próximas de outras, além da mudança de período para iniciar
o estágio, e em outros casos aumentar a carga horária de algumas disciplinas. Ademais,
foi sugerido uma reunião para que possam aproximar as disciplinas com as dos outros
campus. O prof. Julio prosseguiu esclarecendo alguns pontos relacionados as disciplinas
do tronco inicial, e a prof. Betânia pediu esclareceu que o curso de pedagogia. tem tantas
afinidades com as disciplinas do tronco, porque não pensar nos cursos de filosofia e
sociologia no Campus de Arapiraca? Devido a demanda no ensino médio está sendo
grande, e em Arapiraca não existe tanto curso assim. A prof. Aline informou que há
alguns anos o tronco inicial procurou fazer isso, mas não obteve êxito. A prof. Tereza .
esclareceu que primeiro os professores do tronco inicial precisam montar um grupo, e
fortalecê-lo, para que mais adiante seja feito isso. O prof. Julio também destacou a
importância de pensar com o grupo do tronco inicial para criar um mestrado, após os
professores que estão afastados concluírem o doutorado. A prof. Betânia destacou que
primeiro seria interessante criar um curso de especialização, mas que isso exige uma
demanda de publicações dos professores. Retomando ao assunto do informe 1, a prof.
Gorete destacou que seria necessário sair hoje com uma reunião marcada para discutir o
que é possível pensar com o tronco inicial, a partir da proposta dele, e do que tem da
proposta do curso, e fazer uma projeção de carga horária dos semestres. Além disso, a:
prof. Gorete enfatizou que na Pedagogia tem professores do referido curso, e de outras
licenciaturas, e que qualquer mudança no curso, poderá afetar as outras licenciaturas.
Com isso a oferta tem que ser pensada na distribuição da carga horária. Em seguida, o
prof. Julio informou que na terça-feira dia 27 de setembro de 2016 haverá uma reunião
com a FUNDEPES no campus. A outra definição de reunião do NDE ficou para ser
decidida depois entre os membros e suas demandas de atividades da reestruturação. O
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prof. Julio iniciou o ponto do Informe: (Informe 2) Formações ofertadas pela
PROGRAD, mencionando alguns cursos que serão ofertados, e que ficou para verificar
com a PROGRAD se os ,alunos poderão participar desses cursos. No Informe:
(Informe 3) A estruturação e organização do CAIITE 2016, o professor Julio passou
as informações do CAIITE, pois houve uma reunião com o professor Vieira, e o prof.
Julio foi procurado pelo prof. Arnaldo para compor a comissão, e ser o articulador da
UFAL, campus de Arapiraca, entre a UFAL, campus A. C. Simões, e a UNEAL. O prof.
Julio ainda apresentou que a proposta da UFAL, e da UNEAL diverge um pouco do site
do evento, e que precisa enviar uma síntese sobre o material, demanda com palestrante,
e em relação a estrutura física foi informado que os espaços da prefeitura de Arapiraca
estão reservados para o evento. A prof. Aline apresentou algumas propostas do PIBID
para o evento, sendo o PIBID- Letras uma mesa, um minicurso e uma oficina, o de
Educação Física cerca de oito oficinas e um minicurso, e o de Matemática, Química e
Física sala para exposições. Um dos nomes para palestrante apresentado pelo prof. Julio
foi o Antônio Nóvoa, visto que, no mesmo mês do evento ele estará em Maceió, e isso
talvez facilite. O Carlos do NTI informou ao prof. Julio que o PIBID, e PIBIC terá um
link para eles no site do evento, mas isso só será confirmado na sexta-feira dia 22 de
setembro de 2016, na reunião com a comissão da UFAL, e UNEAL em Maceió. A prof.
Tereza sugeriu que fizesse uma programação já incluindo o PIBID, e o PIBIC, ou seja
com tudo, "pois se deixar os programas para depois, as vezes os alunos já se
inscreveram em outros, e não sabiam que os programas ofertaria alguma atividade". E
outro ponto destacado em relação ao evento foi a questão das atividades serem de
acordo com o horário do curso, e também no período noturno. O prof. Julio também
esclareceu que no site do evento pode colocar um link para a programação de Arapiraca.
E na sexta-feira 23 de setembro de 2016, haverá uma reunião sobre o CAIITE, e outra
as 14h do Fórurn das Licenciaturas, e do Fórum dos Colegiados relacionada à
reformulação dos cursos. As informações do curso de Gerência de Estágio oferecido
pela Gestão de Estágios da UFAL foi o Informe: (Informe 5) Curso de Estágios
Supervisionados, no qual, a prof. Tereza apresentou os pontos principais desse curso,
como: A resolução 71 do CONSUNI regulamenta o estágio supervisionado (obs.: no site
da Universidade tem todas as resoluções de estágio), em seguida, que o professor
regente da escola que supervisiona o desenvolvimento das atividades de Estágio deve
avaliar individualmente através do formulário que está na página da Universidade, pois
está de acordo com a resolução 71. É obrigatória a produção de Relatório Final do
Estágio. O seguro para o estagiário agora é automático, a partir do 5° período, não
precisa fazer manual. O Termo de Compromisso para Estagiários Obrigatório também é
o que está na página, sendo este individual, e cada aluno deve ter três vias assinadas
pelo estagiário, coordenador do curso, e diretor da escola. Uma observação nesse
informe destacada pelo prof. Julio, é que os alunos não podem ir para a escola sem ser
para o estágio, pois caso aconteça alguma coisa a Universidade não se responsabiliza.



/

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA

CURSO DE PEDAGOGIA E NÚCLEO PEDAGÓGICO "

Em relação a essa informação a prof. Gorete mencionou o seguinte: "Então a carga
horária destinada a prática não vale nada? E "essa prática tem que ser na Universidade?"
No último Informe: (Informa 5) A reunião do Conselho no Campus, o prof. Julio
comunicou que a reunião do conselho do Campus não aconteceu devido a falta de
quorum. Outro ponto foi a Curricularização, onde houve uma reunião no dia 13 de
setembro de 2016, sendo destaques a formação de um comitê de extensão, e processos
de curricularização. A prof. Tereza repassou algumas informações da prof. Joelma, onde
a PROEX construiu uma minuta para ser discutida, e depois ser feita uma única minuta.
Também foram discutidas várias questões relacionadas a modificações do barema, e
ficou para avisar aos demais docentes que a progressão funcional deve ser apresentada
no segundo ano, e não após o estado probatório. Prosseguindo a reunião com o ponto de
Pauta: ('Pauta 1) Composição da Comissão Eleitoral para eleição do Colegiado, o
prof. Julio informou que precisa ser criada uma comissão eleitoral para a eleição do
colegiado, e que esta eleição tem que acontecer até o dia 11 de outubro de 2016. Além
disso, ele esclareceu que quem estiver na comissão não poderá está na chapa. A chapa é
a primeira a ser constituída por 5 professores titulares, 5 professores suplentes, 1
discente titular, 1 discente suplente, 1 técnico titular, 1 técnico suplente. A prof. Aline
apresentou a documentação necessária que a comissão precisa. Assim os componentes
da capa foram: prof. Tereza (Coordenadora e Membro Titular), prof. Ivanderson (Vice-
coordenador e Membro Titular), prof. Severina (Membro Titular), prof. Gorete
(Membro Titular), prof. Israel (Membro Titular), prof. Betânia (Membro Suplente),
prof. Kariny (Membro Suplente), prof. Aline (Membro Suplente), prof. Talvanes
(Membro Suplente) e prof. Luiz Carlos (Membro Suplente). Para a Comissão Eleitoral
será composta por 1 docente do curso (A prof. Marta foi a indicada), 1 docente do
Tronco Inicial, 1 discente, e 1 Técnico. Dando continuidade a pauta, sendo discutido o
(Pauta 2) Levantamento de demanda para MONITORIA 2016.2, apresentaram
interesse os docentes: Julio, Aline, Betânia, Tereza, Marta e Severina, porém cada
professor que solicitar monitor tem que enviar por email o código da disciplina, e a
quantidade com bolsa, e sem bolsa. Entretanto, será enviado por email para os demais
professores que não estavam na reunião, para que eles possam manifestar se tem, ou não
interesse em monitores. No ponto de pauta (Pauta 2) sobre a Definição de data para
REUNIÃO AMPLIADA e Assembleia sobre Alteração do PPC, Dimensão
Pedagógica nas Licenciaturas, Curricularização e Estágio (COM NDE):
atualização, apresentação da proposta, grupo de estudo, e deliberações, o NDE irá
comunicar por email a data da reunião para apresentação das propostas das
licenciaturas, alteração do PPC, curricularização, e estágio. A próxima pauta (Pauta 3),
refere-se a Substituição da professora Neila: aspecto legais, impactos na oferta;
SUBSTITUIÇÃO NA ORIENTAÇÃO DE TCC e disciplinas em 2016.1, o professor
Julio destacou que de acordo com os problemas de saúde enfrentados pela professora, é
preciso garantir o mínimo de carga horária, e ficando aprovado pelo Colegiado o
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professor voluntário para ministrar a disciplina em andamento da prof. Neila no 8°
período (Saberes e Metodologias do Ensino de História) no curso de Pedagogia, e ficou
para entrar em contato com o professor Luciano para que ele possa ministrar da
disciplina de Pesquisa Educacional do curso de Biologia, também disciplina da prof.
Neila em andamento. A prof. Aline expôs algumas propostas para as disciplinas que a
professora Neila irá assumir no próximo período. A disciplina de Trabalho e Educação
do 4° período do curso de Pedagogia será reorganizada pelos professores Julio e Gorete,
com permuta de horários, sendo o professor Julio na quarta-feira, e prof. Gorete na
quinta-feira. Além disso, a professora Marta irá fazer um levantamento do material que
os alunos estudaram, e orientar que os alunos tragam esses textos. A prof. Gorete
solicitou o plano da disciplina de Trabalho e Educação. E por fim, o ponto sobre (Pauta
4) Diárias, no qual a prof. Tereza destacou uma dúvida, pois ela precisa de diárias
internacionais, e o Fernando (Técnico) tentou pedir diárias, mas o sistema não abre,
sendo que, a prof. foi na Reitoria (Campus A. C. Simões), e eles informaram que o
técnico poderia pedir pelo sistema, porém como o sistema não abre ela ficou de verificar
se a UFAL tem recursos, e disponibiliza as diárias internacionais, ou apenas nacionais.

~,
'"'Prof. Msc. Júlio Bispo (Coordenador do Curso e Presidente da Sessão)

Betânia Gomes da Silva Brito (Titular do Colegiado - Segmento Docente)
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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)
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Profa. Msc. Aline Soares Nomeriano

Profa. Msc.Maria Gorete Rodrigues de Amorim
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