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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM PEDAGOGIA

Aos seis diasdo mês de dezembrodo ano de dois mil e dezessete (entre 10:30 e 12:00),
reuniram-se na sala da brinquedoteca do curso de Pedagogia, do Campus Arapiraca da
Universidade Federal de Alagoas, os seguintes membros do Colegiado: professores
Renata Maynart, Severina Lessa, Marta Minervino, Maria Gorete Amorim, Aline
Nomeriano, KarinyLouizy, Priscila Almeida (estudante).INFORMES: 1) A professora
Gorete fala sobre a oferta de 2017-2: está pronta, faltando apenas ajustar o dia da
disciplina Fundamentos socio-antropológicos (3° período de Pedagogia), que será
ministrada pela professora Sabrina do Tronco Inicial. Inclusive, a referida professora
pede que seja compartilhada com algum professor do curso de Pedagogia, considerando
que esse curso também tem docente que pode ministrar a citada disciplina. 2) A
professora Gorete ressalta que esse ano o curso de Pedagogia deu um salto de qualidade
em relação a processo de doutoramento de alguns docentes. Defesa de tese: Adelmo,
Marta, Renata, Gorete, Severina, Betânia; aprovação em seleção: Aline e Karine;
Qualificação de tese: Rosemeire, Janaíla, Tereza. Ainda enfatiza que esses avanços
sejam informados em nota na página do curso, inclusive em relação à aprovação e início
de alguns grupos de pesquisa, além do planejamento de pós-graduação stricto-sensu, em
nível de mestrado na área de Educação. 3) Prova do ENADE: a professora Severina
informa como foi o processo no dia da prova, já que acompanhou a aluna Ângela
(deficiente visual). Gorete também coloca que os estudantes do 8° período de Pedagogia
questionaram a relação entre o Projeto curricular do curso e o conteúdo cobrado na
referida prova. Encaminhamento da coordenação para os estudantes: a realização de
uma avaliação da experiência nesse ENADE, com elaboração de relatório para a
coordenação do curso. 4) A professora Gorete informa que foi realizada uma assembleia
pelo NDE e colegiado do curso (no auditório do campus com os estudantes de
Pedagogia) para apresentação e discussão da nova matriz curricular. Também coloca
que na assembleia foi composta uma comissão de alunos para elaboração de propostas
referentes à organização dessa matriz curricular. A estudante Priscila ressalta que a
comissão se reuniu dia 04/12 e encaminhará o relatório com as propostas discutidas até
o dia 07/12 para a coordenação e NDE. A professora Gorete ainda informa que oNDE
estará encaminhando aos demais docentes outras demandas para atualização do projeto
de curso. PAUTA: 1) Processo do pedido de afastamento para doutoramento
(número 23065.040024/2017-07), interessado/a: Profa. Aline Nomeriano. A
professora Severina lê o pedido no processo, enfatizando que refere-se ao período de 2
anos de afastamento (entre janeiro de 2018 a janeiro de 2020). Coloca que o processo
está bem fundamentado e com os devidos anexos, além da projeção da oferta dos
próximos 4 semestres. Informa que o parecer foi elaborado e assinado, de forma
favorável, por ela e os professores Talvanes e Luciano (que são da mesma área). Com a
volta do professor Ricardo, a partir de janeiro de 2018 e a chegada da professora reCém~ ~



concursada, Jane Marinho, não haverá problemas em relação à carga horária desses
cinco docentes que ministrarão as disciplinas nos próximos dois anos. O parecer da área
favorável ao pedido foi colocado em votação e aprovado pelos membros do colegiado.
2) Processo do pedido de prorrogação de afastamento para doutoramento (número

••23065.030957/2017-88), interessado/a: Prof. Janaíla Silva. O colegiado aprova o
parecer da área (docentes Tereza Albuquerque e Rafael Belo), apresentado pela
professora Gorete, cujo período de prorrogação vai de fevereiro de 2018 a fevereiro de
2019,considerando a provável contratação de professor substituto recém selecionado
para iniciar em janeiro de 2018 e, no caso de atraso na referida contratação, a carga
horária destinada à professora substituta será assumida pelo professor Rafael Belo. 3)
Recepção dos Feras - elaboração de programação. Será aguardada a proposta dos
estudantes e a agenda da PROGRAD e da aula magna; a professora Gorete informou
que o curso está se organizando em relação a dois dias para essa recepção dos feras. Não
havendo nada mais a tratar, eu, Aline Nomeriano, assino esta ata, seguida dos demais
presentes:
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