
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Curso Pedagogia Licenciatura

Ata de Reunião Extraordinária do Colegiado

Aos 05 dias do mês de junho de 2019 o colegiado do Curso de Pedagogia se reuniu com os

seguintes professores: Maria Gorete Amorim, Severina Moura, Marta Minervino e Rosemeire

Marcedo Costa e a representante discente Priscilla Almeida. A professora Gorete presidiu a

reunião iniciando com a apresentação do seguinte ponto de pauta: processo de redistribuição

da professora Rosemeire Marcedo Costa de número: 23063.015538/2019-22 para

Universidade Federal de Sergipe. Em seguida foi lido o pedido de redistribuição da professora

como também o parecer favorável da área de Gestão e Práticas Educativas, considerando que

o código de vaga (0568854), do cargo de Professor do Magistério Superior (40h DE) será

utilizado pelo Colegiado de Pedagogia UFAL Campus Arapiraca, Diante do exposto o

Colegiado do Curso de Pedagogia acata o parecer da área e devolve o referido processo à

Direção do Campus para encaminhamentos administrativos.

Assinada pelos participantes:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS DE ARAPIRACA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA

ASSUNTO: Parecer da Área Gestão Escolar e Práticas Educativas ao Processo

23065.01553912019-22, cadastrado em 05105/2019, assunto detalhado: "Of. 78/2019/GR

referente a consulta sobre a possibilidade de redistribuição da Profa. Rosimeire Marcedo

Costa"

HISTÓRICO:

Em 29/05/2019 o referido processo foi recebido pela Coordenação do Curso de

Pedagogia e apresentado ao Colegiado, conforme consta em Ata de reunião realizada na

citada data. Considerando a prática exerci da de, sempre que possível, a área de atuação

docente emitir parecer sobre a matéria, o órgão colegiado deliberou pelo encaminhamento do

processo à área de Gestão Educacional e Práticas Educativas, para que emita parecer e

encaminhe o processo à Coordenação do Curso para as devidas providências.

PARECER

Considerando que a Universidade Federal Sergipe (UFS), ao solicitar a redistribuição

do cargo de professor ocupado pela Profa. Rosemeire Marcedo Costa, SIAPE: 2079074, se

compromete em disponibilizar o código de vaga 0568854. cargo de Professor do Magistério

Superior - oriundo da publicação da Portaria n° 227/2019 em 19/02/2019 no DOU, que

aposentou a Profa. Maria Neide Sobral - para a Universidade Federal de Alagoas (UFAL);

Considerando o Despacho n" 054/2019, onde a PROGEP/UFAL solicita às devidas

providências por palie da direção do Campus, ou seja, submissão do Parecer do Colegiado do

Curso de Pedagogia ao Conselho Provisório do Compus;
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Considerando que a Direção do Campus, ao despachar o processo à Coordenação do

Curso de Pedagogia. ressalta que o código de vaga 40h DE será utilizado pelo Colegiado de

Pedagogia (fl. 06) UFAL Campus Arapiraca;

Considerando ainda, que além de não haver nenhum prejuízo em termos de

composição do quadro docente, é direito do servidor público federal a redistribuição,

inclusive para melhoria de condições de trabalho e vida, sempre que. do ponto de vista legal, é

permitido.

Nesses termos, somos de parecer favorável à redistribuição da Professora Rosemeire

Marcedo Costa da UFAL Campus Arapiraca para a UFS.

Aproveitamos para destacar o compromisso profissional no desenvolvimento de suas

atividades (ensino. pesquisa e extensão), bem como a relevante contribuição da Profa,

Rosemeire no processo formativo de professores( as) do Curso de Pedagogia e demais

licenciaturas existentes no Campus.

Arapiraca, 31/0512019
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