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

Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2019 o colegiado do Curso de Pedagogia se reuniu com os
seguintes professores: Maria Gorete Amorim, Severina Moura, Marta Minervino, Renata
Maynart, Tereza Cristina Cavalcanti, Jane Marinho e a representante discente Priscilla
Almeida. A professora Gorete presidiu a reunião iniciando com os seguintes pontos de pauta:
1- Situação de faltas de estudantes por causa da falta de transporte. A coordenadora
informou que ligou para PROEST para saber se tinha havido algum diálogo com os
municípios, mas não obteve resposta. A coordenadora informou que o colegiado do curso de
Letras decidiu não abonar as faltas, e que no final do semestre iria ver o que fazer, por conta
do calendário acadêmico. Como encaminhamento, o colegiado decidiu manter as faltas e cada
professor, de acordo com sua disciplina, no final do semestre letivo, avalia a situação
específica de cada estudante. 2- Solicitação uso de espaço da brinquedoteca por grupo de
meditação. A coordenadora informou que recebeu um pedido do grupo de meditação do
curso de Enfermagem para utilizar o espaço da brinquedoteca para desenvolver atividades de
meditação. Após análise da proposta, levando em consideração a importância da
Brinquedoteca para realização das atividades do curso de Pedagogia, já que a mesma não
somente é utilizada para seu beneficio, sendo este o único laboratório de práticas pedagógicas
que o curso dispõe, ele também é utilizado, por conta da própria carência de espaço fisico,
para apoio na realização das demais atividades do curso (reuniões do colegiado, monitoria,
grupos de pesquisa, extensão, PIBIC, PIBID, minicursos, orientação de TCC, grupos de
estudos, atividades de disciplinas etc.). Neste espaço também estamos organizando uma
biblioteca setorial para os alunos fazerem consultas em horários em que os monitores estejam.
Portanto, o colegiado entende não haver possibilidade de compartilhar este espaço, no
momento, com outras atividades para além das que são próprias do curso. 3- Associação das
disciplinas da Profa. Renata à Profa. Larissa (substituta). Considerando que ao ser
aprovada em edital de remoção a professora assumiu disciplina no campus AC. Simões
manteve o compromisso de assumir as disciplinas em Arapiraca até que chegasse o novo
professor efetivo da área para substituí-Ia; considerando a contratação de novos substitutos,
em caráter excepcional, as disciplinas ministradas pela referida professora de Arapiraca,
foram repassadas para professara Larissa Araújo. 4- Aprovação (Ad Referendum) de férias
(Profa. Janaíla). Considerando o Memorando n° 01l2019/Curso de Pedagogia está
homologando a aprovação do Ad Referendum de férias da Profa. Janaíla dos Santos Silva. No
decorrer da reunião foi acrescentado mais um ponto de pauta: 5- Indicação de nomes para
compor banca avaliadora da seleção do edita) de remoção a ser publicado. O colegiado
deliberou os membros efetivos do Campus Arapiraca banca avaliadora: Jane Marinho, Marta
Minervino (consultar a professora Janaína Paula de Penedo para compor a banca avaliadora
titular); membro suplente interno Tereza Cristina Cavalcanti (consultar o Prof. Marcos Sobral
para suplente externo). Sobre os informes, a coordenadora relatou: 1- Processo de Remoção:
23065.004088/2019-06. Qual foi decido os encaminhamentos da composição da banca do



concurso no ponto 5. 2- Apresentação de novos professores (substitutos). A coordenadora
informou que a Profa. Larissa Araújo irá substituir o Prof Júlio e a Profa. Karine, e o Prof
Luciano Amorim estará substituindo a Profa. Aline. 3. Situação de estudantes Adventistas
do Sétimo Dia. A coordenadora informou que o colegiado irá aguarda uma posição da
instituição. 4- Fórum sobre PDI-UFAL. A coordenadora informou da participação na
reunião do CONSUNIIUFAL e informando a próxima etapa de finalização do PDI-FAL2019,
por meio da realização dos fóruns: Fórum de ensino (13/03/19); Fórum Pós-Graduação
(12/03/19); Fórum Extensão (14/03/19); Fórum Diretores (15/03/19), cada fórum com
duração de 4h. Fóruns no Interior Campus Arapiraca (22/03/19), Campus Sertão (22/03/19).
Sem mais acrescentar, eu, Jane Marinho, lavro essa ata.

Assinada pelos participantes:


