
~
~

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA
CURSO DE PEDAGOGIA

••

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017 o colegiado do curso de pedagogia se

reuniu numa seção extraordinária com os seguintes membros: Prof. Msc. Júlio Bispo, Profa.

Msc. Marta Maria Minervino dos Santos, Mônica Vanderlei dos Santos Bezerra, Vanessa

Maria Costa Bezerra, Raimundo Rodrigues de França Júnior, além desses os professores

Maria Gorete Rodrigues de Amorim; Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque e Janaíla dos

Santos Silva. O ponto de pauta para esta reunião foi para votar na prorrogação de afastamento

da professora Janaíla Silva e afastamento da prof. Tereza Albuquerque para o doutoramento.

O prof. Júlio retomou o ponto de pauta discutido na reunião anterior (15/02/2017) explicando

a prorrogação da professora Janaíla Silva até fevereiro de 2018 e o afastamento da prof.

Tereza Albuquerque de julho de 2017 a julho de 2018, as professoras expõem o quadro de

professores que estarão assumindo as disciplinas da área de Psicologia da Educação

evidenciando que não haverá prejuízo para as licenciaturas. Na ocasião, as professoras Tereza

e Janaíla explicaram e apresentaram os documentos comprobatórios como os semestres se

organizarão com a contribuição da carga horária entre os professores Renata Maynart (que se

encontra afastada mas teráretornado no período supracitado) e Rafael Belo. O Colegiado

votou e aprovou por unanimidade a prorrogação do afastamento da profa. Janaíla Silva e o

afastamento da profa. Tereza Albuquerque. Não havendo nada mais a tratar, assino a presente

ata, seguida dos membros do Colegiado e professoras do curso de Pedagogia, presentes na
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Prof. Msc. Júlio Bispo (Coordenador do Curso e Presidente da Sessão)
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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 !3ezerra (Titular no Colegiado, Segmento Discente)
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