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Ata de reunião
Aos catorze dias do mês de março de dois mil e dezoito, foi realizada reunião do
Colegiado do Curso de Pedagogia, na sala n° 1 do Bloco A, Campus Arapiraca, no turno
da tarde. Estavam presentes as professoras Maria Gorete Rodrigues Amorim, Severina
Mártyr Lessa de Moura, Maria Betânia Gomes da Silva Brito, Kariny Louizy Amorim
da Rocha Vanderlei, Maria Rosemeire Macedo Costa, Jane Marinho da Silva, Lara Rani
Souto Maior Siqueira Lima, os professores Júlio Bispo dos Santos Júnior e Ivanderson
Pereira da Silva e a discente Priscilla Almeida Silva. A reunião iniciou com a
apresentação do Processo n° 23065. 006713/2018-65, que trata da solicitação de
prorrogação de afastamento para Pós-graduação da Profa. Lívia Guedes. A coordenação
do curso apresentou o documento, realizando-se leitura total do requerimento constante
no processo, quando ficou explícita a principal motivação para a solicitação em pauta.
Logo após, realizou-se, também, leitura do parecer favorável à prorrogação de
afastamento elaborado pelos professores da área curricular "gestão escolar e práticas
educativas", para o Colegiado referendar. O afastamento foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, apresentou-se os processos de 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),
CEDUIUFALlMaceió
(Al), através do Processo n° 23065.009138/20018-52.
Os
processos, em pauta, foram apresentados ao Colegiado pela profa. Gorete Amorim,
sendo encaminhados aos professores da área curricular para análise e proposição de um
quadro docente que assumirá às disciplinas que estão sob a responsabilidade dos
professores Júlio Bispo e Kariny Amorim, durante o período de afastamento, ora
solicitado por ambos, em caso de não contratação de professores substitutos. Tratou-se,
também, sobre o Edital de Residência Pedagógica, publicado pela Capes, em 1 de
março de 2018. O prof Ivanderson e as profas. Jane Marinho e Maria Betânia
apresentaram os encaminhamentos do Fórum das Licenciaturas realizado no Campus
UF AL/Maceió, logo em seguida o prof. Ivanderson disserta sobre pontos considerados
relevantes e polêmicos no Edital. Diante da necessidade de maior apropriação sobre a
natureza do Edita], foi criada uma Comissão para estudo e análise deste, seguido da
elaboração
de um documento
que explicite a posição do Colegiado de
Pedagogia/Campus Arapiraca sobre a matéria. Após o último ponto de pauta desta
reunião, foi apresentado o informe sobre contratação de substituto para Profa. Maria
Betânia Gomes da Silva Brito por dedicação exclusiva no âmbito da PROEX, através do
Processo 23065.001282/2018-41,
quando foi possível observar o Memo. n°

002/2018/PROEXJUFAL, à Magnífica reitora Profa. Dra. Maria Valéria Costa Correia,
da Pró-reitora de Extensão Profa. Dra. Joelma de Oliveira Albuquerque. Em decorrência
do afastamento da Profa. Maria Betânia Gomes da Silva Brito, coordenadora de Estágio
do Curso de Pedagogia, a Profa. Maria Rosemeire Macedo Costa assumirá esta
coordenação, a partir de abril de 2018, no momento do efetivo afastamento em pauta.
Não havendo nada mais para tratar, eu, Severina Mártyr Lessa de Moura, assino esta
Ata, seguida dos demais presentes:
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