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Ata da segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia,
realizada aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete.

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 14 horas, na sala 10 do Bloco B,

foi realizada a segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia do Compus

Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas. Estavam presentes os seguintes membros do

Colegiado: Maria Gorete Amorim, coordenadora do curso de Pedagogia e Presidente do

Colegiado, Severina Lessa, vice-coordenadora do Curso de Pedagogia, as professoras Sabrina

França, Renata Maynart (suplente), Marta Minervino e a representante discente Priscila

Almeida. A reunião foi iniciada pela deliberação dos pontos de pauta: (1) PROCESSO n2

23065.030957/2017-88 DE 01/09/2017 ASSUNTO: AFASTAMENTO SUPERIOR A 30 DIAS DA

PROFESSORA JANAfLA SANTOS SILVA. A professora Gorete leu para o grupo o pedido de

afastamento da Professora Janaíla que está afastada para Doutoramento Sanduiche em

Portugal e discorre sobre a atual condição da referida professora: que a mesma está afastada

desde julho de 2016 e está pedindo prorrogação do afastamento que está previsto para

terminar em março de 2018. A professora Janaíla solicita que o afastamento perdure até a

finalização do seu doutoramento, solicitando a prorrogação do mesmo até fevereiro de 2019.

Esta justifica seu pedido alegando que foi contemplada com um professor substituto pelo

edital 55/08/2017 o qual pode ter seu contrato renovado por 2 anos, sendo esta renovação a

cada 6 meses. Desse modo, a professora afirma que não prejudicaria a área caso o colegiado

delibere a favor do seu pedido, tendo em vista que este substituto é nominal. DELIBERAÇÃO

PONTO 1: Após discussão entre o grupo fica dado como encaminhamento que o processo será

encaminhado para a área de Desenvolvimento e Aprendizagem para que esta emita um

parecer e em seguida o processo retorne para o colegiado. (2) PROCESSO n2

23065.030200/2017-94 DE 29/08/2017, ASSUNTO: PERMUTA DE PESSOAL. Este ponto de

pauta está relacionado com o (3) PROCESSO n2 23065.028655/2017-40 DE 23/08/2017,

ASSUNTO: REMOÇÃO DE PESSOAL. O processo que se refere à permuta, aberto no Campus

Sertão, solicita posicionamento do colegiado de Pedagogia do Campus Arapiraca sobre

possibilidade de permuta entre professores dos Compis Arapiraca e Sertão para área de

Gestão Educacional. O coordenador do Curso de Pedagogia do Sertão justifica a abertura deste

processo em decorrência do pedido de remoção da professora Líllan Kelly Figueiredo e do

interesse de remoção manifestado pelo professor Júlio Bispo ao Campus Sertão. Desse modo,

em virtude dos dois pedidos para a mesma área nos diferentes campis, a coordenação do

Curso de Pedagogia do Campus do Sertão sugere que ambos os processos oriundos do Campus

Sertão caminhem juntos no que diz respeito à sua finalização, pois a deliberação de um implica

na definição do outro. O Processo de nº 23065.028655/2017-40, que se refere à pedido de

remoção, foi aberto pela professora Lilian Kelly Figueiredo, a qual solicita remoção do Campus

do Sertão para ocupar o código de vaga da área de Gestão Educacional no Campus Arapiraca.

A mesma justifica que reside em Arapiraca junto ao esposo e filho, relata problema de saúde

do filho de seis meses, que está relacionada à proteína do leite, alegando que tem tido

dificuldade em deslocar-se para outra cidade. Alega ainda que foi aprovada em 2º lugar em

concurso público para a área em questão na UFAL Campus Penedo. Anexo ao processo da

professora Lílian, está o pedido do professor Júlio Bispo do Campus Arapiraca, o qual

manifesta interesse de ocupar código de vaga de Gestão Educacional existente na UFAL



Campus Sertão. O professor Júlio Bispo pleiteia sua ida via remoção, tendo em vista a

existência de vaga na área ou via permuta com a professora Lílian, conforme sugerido pela

coordenação do Curso de Pedagogia do Campus Sertão. DELIBERAÇÃO DOS PONTOS 2 E 3:

ambos os processos foram encaminhados para a área de Gestão Educacional do Campus

Arapiraca para que a mesma analise os documentos e emitam parecer acerca destes e, desta
forma, os mesmos retornem ao colegiado. (4) SOLICITAÇÃO DA PROFESSORA ALINE

NOMERIANO DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPLÊNCIA PARA O CONSElHO DO CAMPUS E DA

COORDENAÇÃO DE MONITORIA. A professora Aline solicita suplentes para reencher tais vagas

por estar cursando Doutorado, o que demanda atividades intensas. DELIBERAÇÃO DO PONTO

4: em relação à suplência no Conselho do Campus a professora Severina Lessa aceitou assumir

tal função. Como encaminhamento em relação à coordenação de monitoria, será levada ao

grande grupo para consulta de interesse. (6) 11CIPAR: o referido ponto de pauta foi sugestão

do professor Ivanderson Pereira. Como o mesmo não pôde estar presente na reunião, o ponto

será discutido na próxima reunião do colegiado. (7) APRESENTAÇÃO AO COLEGIADO DO

PROJETO DE CRIAÇÃO DO LABORATORIO ED CAPOEIRA E CULTURA AFRO-ALAGOANA:

MESTRE BENÉ, DE RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR RAFAEL BELO. O ponto de pauta foi

solicitado pelo professor Rafael Belo, que também não pôde estar presente na reunião e,

portanto, o mesmo será discutido na próxima reunião. (8) ENTREGA DE DOCUMENTOS DE

DOCENTES NA COORDENAÇÃO (PLANO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 2017.1, RELATÓRIO DE

ATIVIDAOES ACAO@MICAS 2016.2 E PAGEAS 2016.2) AtÉ 13/09/2017j ATUALIZAR ENTREGA

DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE SEMESTRES ANTERIORES. A coordenadora Gorete

Amorim informa que tais documentos deverão ser entregues à professora Severina Lessa. A

coordenadora do Curso de Pedagogia relata que a atual gestão está realizando um

levantamento de quem falta entregar documentos como planos de aula, pagelas, dentre

outros, a contar de 2015 em diante. A mesma solicita a entrega dos documentos mencionados

neste ponto de pauta até o prazo de 15/09 e sugere que o grupo deixe tais documentos com a

secretária Danielle Carnaúba na coordenação do curso. A representante do corpo discente

Priscila reforça a necessidade de atualização do site da UFAL que contém informações

desatualizadas dos professores, incluindo e-rnails de contato. Tendo sido deliberados os

pontos de pauta, a coordenadora passa para os informes. É informado aos presentes a nova

~ composição da Comissão de Progressão dos cursos de Pedagogia e Letras. Os membros

efetivos são os professores Adelmo e Renata, do Curso de Pedagogia e o professor Dawid do

Curso de Letras e como suplentes a comissão contará com os professores Marta do Curso de

Pedagogia e os professores Marcelo e Elias do Curso de Letras. Enquanto a portaria não é
emitida, os membros anteriores continuam avaliando os processos de progressão. Outro

informe dado é sobre a Portaria do NDE. Tal documento foi emitido em 16/08/2017, porém

emitido sem homologação dos atos anteriores. A coordenação fez um memorando solicitando

que sejam homologados os atos e paralelamente está aguardando a emissão da portaria de

efetivação do NDE (2017-2020). Outro informe diz respeito a processos de aproveitamento de

disciplinas em que as professoras Gorete, Marta e Renata estão à frente desta comissão para

dar andamento aos processos. Dando sequência, é socializado informes referentes à li!

Reunião do Fórum de Colegiados de Cursos - Campus Arapiraca onde foi discutida a

curricularização da extensão. Outro ponto de informe diz respeito à Reunião do Fórum de

Colegiados de Cursos - UFAL. A coordenadora socializa que virá uma pessoa da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte para abordar sobre a dimensão pedagógica dos cursos de
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licenciatura. A professora Sabrina aponta a importância de conscientização dos alunos. E como

último ponto de informe a coordenadora socializa que no dia 19/09/2017 haverá reunião com

os estudantes concluintes e do 82 período (Pedagogia e letras) sobre o ENADE. Não havendo

nada mais para tratar, eu, Renata Maynart, assino esta Ata, seguida dos demais presentes:

Maria GoreteAmorim: IA~ ~~ !lv- ~
Severinalessa: Se.ve....,~~ .~""\yr' kso...... ~ il1lCUlc.....~

Sabrína França:

Priscilla Almeida:

Renata Maynart:

Marta Mlnervlno:


