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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Curso Pedagogia Licenciatura
Ata de Reunião do Colegiado

Aos 8 dias do mês de agosto de 2018 o colegiado do curso de pedagogia se reuniu com os

seguintes professores: Maria Gorete Amorim, Severina Moura, Tereza Albuquerque, Marta

Minervino, Renata Maynart, Jane Marinho e a representante discente Priscilla Almeida. A

professora Gorete presidiu a reunião iniciando com os seguintes pontos de pauta: Aprovação

do Projeto Pedagógico de Curso - PPC; Definição de uma data para apresentação da

reformação do PPC para os alunos do curso de pedagogia e pedido de aprovação do grupo de

pesquisa. A professora Gorete iniciou a reunião com os informes, inicialmente realizou a

leitura do email da prof. Neila Reis que fez a sugestão para o Projeto Pedagógico de Curso-

PPC do curso que vem sendo reformulado o acréscimo em sua justificativa de uma discussão

sobre a população e cultura do trabalho dos cidadãos de Arapiraca e cidades circunvizinhas.

Dando sequência, por ocasião da aprovação do novo PPC do Curso de Pedagogia e a

modificação da disciplina de Arte Educação, que, ao invés de disciplina única com carga

horária de 2h semanais passa a ser duas disciplinas, sendo uma com 3h/a e outra com 4h/a

semanais, a professora Renata Maynart, até então responsável pela disciplina, esclarece seu

posicionamento em relação a tal modificação: de que é viável apenas se outra área se

disponibilizar em assumir, permanentemente e oficialmente a responsabilidade por tais

disciplinas em conjunto com a atual professora, tendo em vista que esta última é a única

responsável por todas as disciplinas do concurso da área da educação infantil, que inclui

também Arte, além de seu envolvimento com a pesquisa e a extensão. Desse modo, lança a

proposta aos professores da área de Desenvolvimento e Aprendizagem para que ambas as

áreas compartilhem as mencionadas disciplinas efetivamente. A professora Renata explica tal

proposta relatando que, em outros momentos, os professores Tereza e Rafael, da área de D.A.

já terem mencionado interesse em compartilhar disciplinas da área de arte de arte e educação.

Como encaminhamento a este caso, a coordenadora do curso sugere a professora Tereza que

converse sobre a proposta com a área de D.A. e traga um posicionamento na reunião seguinte.

A reunião tem continuidade com a explicação da Curricularização da extensão pela prof.
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Tereza, que demonstrou carga horária no semestre letivo e que a Pedagogia se organizou para

atender 3 programas de extensão abordando: Temas atuais de educação; diversidade e direitos
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humanos; práxis pedagógicas. Esses programas resultarão nas ações: semana de pedagogia e

seminário de estágio. Seguindo a reunião com demonstração do PPC e as disciplinas por

semestre carga horária e a organização na matriz do curso de Pedagogia, os professores

presentes fizeram algumas sugestões de mudanças de disciplina por semestre e após discussão

e ajuste o colegiado aprovou as modificações do documento. Com essa definição e

organização definida a prof. Gorete solicitou do colegiado uma data para apresentação do

novo PPC aos alunos do curso de Pedagogia que acontecerá no dia 22 de agosto de 2018 e

informa que na ocasião os discentes realizarão a eleição para eleger seu representante discente

no colegiado. Em seguida a professora Marta Minervino trouxe a proposta do Grupo de

Pesquisa intitulado: Formação de professores e prática docente e solicita aprovação do

colegiado para encaminhar sua proposta a Pró Reitoria de Pesquisa PROPEP que conduz a

abertura do Grupo no diretório do CNPq, após solicitação o colegiado do curso aprova esse

pedido. A reunião deu prosseguimento com a importância de participação docente na eleição

do Conselho universitário - Consuni que ocorreu dia 29/08 de 2018. A prof. Renata informou

ao colegiado o início da organização da biblioteca setorial e fez o pedido de doações aos

professores e alunos do curso. Eu Marta Maria Minervino dos Santos lavro essa ata.

Assinada pelos participantes:

mu~ "'QJ,:n,Y'~'~ d.;;o ~ '\rIwk ~ ~utN'"" ~ ,>CVV\l.9,


