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UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALAGOAS

Curso de Pedagogia

Ata de reunião
Aos 11 dias do mês de abril de dois mil e dezoito, foi realizada reunião do Colegiado do
Curso de Pedagogia, na sala da Coordenação do Curso, localizada no Bloco das
Coordenações, Campus Arapiraca, no turno da tarde. Estavam presentes as professoras
Maria Gorete Rodrigues Amorim, Severina Mártyr Lessa de Moura, Renata da Costa
Maynart e a discente Priscilla Almeida Silva. No início na reunião a profa. Gorete
Amorim socializou o parecer favorável à solicitação de afastamento inicial para Pósgraduação do prof Júlio Bispo dos Santos Junior, para doutorado em Educação e
Currículo e (in) Formação, na Universidade Federal da Bahia, Salvador (Ba), através do
Processo n° 23065.009113/2018-52 e solicitação de afastamento inicial para Pósgraduação da profa. Kariny Louizy Amorim da Rocha Vanderlei, para doutorado em
Educação e Linguagem no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE),
CEDUIUFAL/Maceió (AI), através do Processo n" 23065.009138/20018-52. Os
processos, em pauta, foram deferidos pela área curricular, sob às assinaturas das profas.
Maria Betânia Gomes da Silva Brito, Maria Rosemeire Macedo Costa e Maria Gorete
Rodrigues Amorim. O segundo ponto tratado foi sobre três solicitações de reopção de
curso, através do Processo n° 23065.008561/2018-35, interessada Maria Dayane
Ferreira da Costa, do Processo n° 23065.008777/2018-09, interessado Samoel dos
Santos Oliveira e do Processo n" 23065.008527/2018-61 interessada Ana Paula Ramos
da Silva. PmF. Gorete informou que o curso de Pedagogia está disponibilizando 17
vagas para reopção no 2° semestre, assim, os processos de Maria Dayane F. Costa e de
Samoel dos Santos Oliveira foram deferidos. Contudo o processo de Ana Paula Ramos
da Silva foi indeferido pois a aluna só cursou 1 disciplina do 3° período, Seminário
Integrador. Como informes tivemos: (1) a apresentação das mesas temáticas
encaminhadas à Comissão do SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), 70a Reunião Anual em Alagoas: 22 a 28 de julho de 2018, na Universidade
Federal de Alagoas, com o tema "Ciência, Responsabilidade Social e Soberania", na
modalidade SBPC Educação, previsto para os dias 19 e 20 de julho de 2018 - UFAL
Campus Arapiraca/Al.. A seguir, registra-se as Mesas: Mesa 1: As implicações da
Reforma do Ensino Médio para os currículos dos cursos de formação de professores e a
qualidade da educação básica e superior pública no Brasil, com os debatedores Prof'.
Dra. Edna Bertoldo e Prof Luis Távora Furtado Ribeiro; Mesa 2: Educação Inclusiva:

possibilidades e desafios na educação básica, com os debatedores Prof. Dr. Eduardo
Gomes Onofre (UEPB) e Prof'. Maria Doleres (UFAL/CEDU)~Mesa 3: O currículo da
educação infantil para além da escolarização, com as debatedoras Prof". Dra. Lenira
Haddad (UFAL), Prof'. Dra. Silvia Helena Vieira Cruz e a Prof'. Dra. Marlene Oliveira
dos Santos (UFBA); Mesa 4: Educação e Relação de Gênero: Implicações e
Responsabilidade Social, com os debatedores Prof'. Dra. Jaileila de Araújo
Menezes (UFPE) e Prof. Dr. Antônio César de Holanda Santos (UFAL); Mesa 5:
Educação, Fenomenologia e Existencialismo: empoderamento e inventividade, com os
debatedores Prof. Dr. Afonso Lisboa da Fonseca (Laboratório de Psicologia
Fenomenológica) e Prof. Msc. Rafael A. Belo (UFAL); (2) sobre a renovação de
contrato para os professores substitutos, informa-se que o momento adequado de enviar
ao DAP-UFAL memorandos solicitando a renovação dos docentes é no início de maio
do ano corrente; (3) sobre a participação do NDE em curso de Curricularização da
Extensão ministrado pela PROEX no Campus Arapiraca, nos dias 12 e 13 de abril do
corrente ano; (4) a discente Priscilla Alemida Silva solicitou a inclusão de mais um
ponto nos informes, socializando sobre uma reunião realizada pela Direção Geral e a
Direção Acadêmica com os discentes dos cursos noturnos, entre outros pontos, foi
tratado na reunião sobre um processo administrativo que estaria correndo contra uma
aluna do 9° período do curso de Pedagogia. Não havendo nada mais para tratar, eu,
Severina Mártyr Lessa de Moura, assino esta Ata, seguida dos demais presentes:
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