Ata da Reunião Extraordinária

do Colegiado do curso de Pedagogia, realizada em 14 de

novembro de 2018, na sala 13 do Campus Arapiraca.
Presentes: Maria Gorete Amorim, Severina Lessa, Tereza Albuquerque,
Vitorino

(Coordenadora

••

Priscilla Almeida, Eliane

do curso de Letras convidada para a reunião), Lara Rani, Talvanes

Maceno, Luciano Accioly, Ivanderson Pereira.
A presidente do Colegiado iniciou com a leitura do processo da professora Lara Rani Souto
Maior

Siqueira

Lima,

nº23065.038226/2018-61

09/11/2018,

fato que provocou

documento

a professora

(documento

a convocação

narra

a situação

da presente
em que

anexo),

o

qual

data

reunião extraordinária.

sua aula

de

Neste

de Desenvolvimento

e

Aprendizagem foi gravada sem seu consentimento

por dois estudantes (um do curso de Letras

e outro do curso de Educação Física) identificados

no processo. Neste há a narrativa da aula

em que o episódio foi gravado. Após a leitura, a presidente
documentos

anexos.

esclarecimentos.

Na

seqüência,

A coordenadora

abriu-se

espaço

do Colegiado apresentou

para

retirar

do curso de Letras se solidarizou

professora Severina Lessa comentou

que foi professora do estudante

Letras e o mesmo estava cursando disciplinas em diferentes

dúvidas

e

os

pedir

à professora Lara. A
deste estudante

de

cursos. A professora Tereza

perguntou se a coordenação de Educação Física havia sido convidada para a presente reunião
e a presidente

Gorete esclareceu que

O

coordenador

professor Ivanderson e que no dia anterior

prof. Leonardo foi informado

pelo

havia conversado com a profa. Vaninna, vice-

coordenadora, que informou que neste mesmo horário estaria ocorrendo reunião ordinária do
curso de Educação Física. O professor Ivanderson relatou que conversou com o coordenador
prof. Leonardo e também enviou o vídeo, e o mesmo se solidarizou e repudiou o ocorrido. O
prof. Ivanderson destacou que este caso não deve ser tratado como um caso particular, mas
que deveria ter um encaminhamento

do coletivo de professores, pois todos estamos sujeitos a

esta situação e somos todos vítimas, junto com a profa. Lara. A presidente Gorete informou
que iniciou a elaboração de uma minuta de despacho sobre o tema, para que o grupo pudesse
trabalhar

em cima deste documento

coletivamente.

e todos

os presentes

e outros

colegas assinem

A professora Sissi destacou que houve um assédio da mídia contra a profa.

Lara. O professor Talvanes destacou a ausência de mobilização do grupo comparando

com a

situação ocorrida com a estudante da Pedagogia Suzy, que foi processada por haver divulgado
as péssimas condições do mobiliário

das salas de aula, em que houve um ato público no

Campus, uma assembleia de estudantes e reunião de Colegiado ampliada. Cobrou assim, uma
publicização do fato. A presidente Gorete convidou todos para a reunião do Conselho do
Compus, na próxima semana, para a apresentação do que for definido nesta reunião. A profa.
Tereza destacou que seria necessário uma ação educativa para evitar novas situações como
esta. Após a discussão, a presidente profa. Gorete apresentou a minuta do despacho. A minuta
foi discutida, aprovada e assinada por todos os presentes, exceto a professora tara, que é a
interessada. Além da aprovação do despacho, foi aprovada também

a elaboração de uma

moção em defesa da liberdade de cátedra e em apoio à professora tara Rani. A moção será
escrita pelo prof. Talvanes. A professora Gorete, como conselheira do Conselho do Campus
Arapiraca irá apresentar o ponto para a pauta da próxima reunião. Não havendo mais a tratar,
eu, profa. Tereza Albuquerque, encerro esta ata e assino, seguida pelos demais membros .
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