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

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2018 o colegiado do curso de pedagogia se reuniu com os

seguintes professores: Maria Gorete Amorim, Severina Moura, Marta Minervino, Renata

Maynart e a representante discente Priscilla Almeida. A professora Gorete presidiu a reunião

iniciando com os seguintes pontos de pauta: 1- situação dos estudantes do 5°. 7° e 9°

períodos com pendências em disciplinas do currículo antigo, que deixaram de ser

oferta das Ex.: (pCA e PPO) ou que somente serão ofertadas no final do curso (currículo

novo) à exemplo de Estatística. A coordenadora relata que alguns alunos procuraram a

coordenação para resolver acerca de pendências em disciplinas. A coordenação procurou a

COGRAD para abrir uma turma em horário especial, contrário ao funcionamento do curso,

para resolver tais pendências. É citado pela coordenadora pendências existentes no então

tronco inicial, das alunas Janaine Silva Olivira e Flaviana dos Santos Silva, orientadas a

procurar o professor Marcelo Karloni na busca de providências para resolver tais pendências.

Foi informado pela coordenadora que foi possível trocar o horário da disciplina Projetos

Integradores 2, ficando de 18h às 19h, nos dias de quarta-feira e sexta-feira, visando

matricular estudantes do currículo antigo, com choque de horário em uma aula, é o caso

doseas) estudantes Laura Cristina Belo e Kedson Gomes da Silva, nesses casos a disciplina foi

ofertada em horário diferenciado. Em relação a aluna Amanda Maria da Silva, foi of .

disciplina de Saberes e Metodologias do Ensino de Geografia também em horário

diferenciado. Em relação a aluna Bruna Francelino a coordenadora solicitou a COGRAD a

abertura da disciplina em horário especial. Em relação a PCA não apareceu demanda e em

PPO, Libras, Política e Organização da Educação Básica e Desenvolvimento e Aprendizagem

surgiu demanda de Everton da Silva Bezerra e o caso da aluna Eduarda Rafaela dos Santos,

em PPO que é aluna concluinte e no semestre vigente a referida disciplina não tem oferta para

ser aberta em horário contrário. Como encaminhamento, a coordenadora sugere que no

semestre que virá seja aberta a oferta de PPO para todos os alunos que estão com pendência.

No retorno das aulas a coordenadora passará uma lista nas turmas para levantar demandas e
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solicitará às coordenações dos demais cursos de licenciaturas a demanda existe. A professora

Severina sugere que o técnico Rodolfo faça um levantamento no sistema de estudantes com

pendência. 2 - Situação dos estudantes Adventistas do Sétimo Dia. A coordenação recebeu

o caso de 2 alunos, Nathália Silva Pereira (30 Período) e José Weller (10 Período). De início a

professora Gorete encontrou no site do Conselho Nacional um parecer de 2006 de Marilena

de Souza Chauí, a qual cita o Parecer CNE 15/99 do relator Carlos Jamil Cury e cita também

parecer 336/2000 da relatora Eunice R Durham, que afirma não haver amparo legal para

alunos que se ausentem de aulas por questões religiosas. A relatora transcreve as orientações

do SESU/ MEC e por último dá o voto da relatoria. Jamil Cury também não foi favorável ao

abono de faltas, bem como Eunice Durham que também diz não ter base legal para abono de

faltas. No artigo 7 da Lei 10.861 de abril de 2004 diz que o aluno deve frequentar aula às

sextas-feiras à noite. No caso dos dois alunos a coordenação trouxe ao colegiado como

proposta, a matrícula em vagas remanescente nos campi do Sertão e Maceió, em turmas

ofertadas no diurno, portanto, fora de horários que correspondam ao período do pôr do sol da

sexta e o pôr do sol do sábado. 3 - sobre os encaminhamentos sobre matrícula de

estudantes do 9° período e casos excepcionais (aluna Arlimara) em disciplinas de

períodos diferentes que apresentavam choques de horários. O caso da aluna Arlimara foi

feito um plano de matrícula. Foi aberto um processo e feito um plano de estudo que deverá ser

cumprido para a aprovação da aluna. O plano do semestre 2018.1 foi cumprido. Em 2018.2

duas disciplinas chocaram e foi aberta turma em horário especial. 4 - Processo n"

23065042220-2018-99 da interessada Williane Ribeiro de Lima e Processo n"

23065042221/2018-33 da interessada Débora Luiza Vieira Cabra) referente a

trancamento de matrícula. A primeira aluna alega motivo pessoal e a segunda,

indisponibilidade de tempo. Wiliane ingressou no curso no semestre letivo de 2017.2 e cursou

os 1° e 2° períodos. Débora cursou até o 3° período, tendo sido reprovada neste último-ê -

Definição de data, local e formato da confraternização 2018. A coordenadora sugere que

seja na brinquedoteca e cada participante leve um brinquedo para doar ao referido espaço.

Sugere ainda troca de canecas e lanche coletivo. Em seguida são repassados os informes:

oferta de mestrado e doutorado com cotas para servidor. Há uma relação de cursos

respaldados na Portaria 685/2017. Aprovação e publicação do PPC de Pedagogia UFAL

Campus Arapiraca. A professora Sissi ficará como coordenadora do curso no período de 02 a

20/01/2019. É informado sobre a publicação de Cartilha de Combate ao Assédio Moral e

Sexual - UFAL. Divulgação do relatório do ENADE 2017 em que o Curso de Pedagogia



conquista nota 4, ficando entre os melhores do Nordeste. Sem mais a acrescentar, eu, Renata

da Costa Maynart, lavro essa ata.


