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UNIVERSIDADE.

FEDERAL DE ALAGOASj

UFAL

CAMPUS DE ARAPIRACA
CURSO PEDAGOGIA - LICENCIATURA

Ata da Reunião do Colegiado do curso de" Pedagogia, realizada em 17 de abril de
20t9, na sala da Coordenação do curso de Pedagogia 'doCampUs
Arapiraca.
Presentes: Maria Gorete Amorim, Tereza Albuquerque, Roserneire Marcedo, Priscilla
Almeida e Marcius Oliveira. Pontos de pauta: (1)Proposta de alteração da Resolução
, n003/2014 (AACCs) e de anexo; Esta discussão foi remetida para o NDE analisar e
apresentar proposta ao Colegiado. O documento será enviado pela profa. Marta aos
membros do NDE. (2) Sobre o PIBID. Discussão sobre a Resolução que discute a
compensação
da carga horária do PIBID para a validação da prática como
componente curricular. Foi remetida esta discussão para o NDEanalisar.e
apresentar
. propostaaoColeqiado.
O documento será enviado pela profa.Terezaaos
membros do
NDE. (3) Semana da Pedagogia. Ficou definido que ocorrerá no período deOõ a 09 de
agosto. O tema geral e os nomes convidados serão definidos até o final de maio. Os
estudantes do 9° período terão prioridade para atuar como rnoriitores do evento. Ficou
definido também busca parcerias para custos. (4) Calendário de reuniões do
Colegiado no semestre 2019.1. Ficou definido que será sempre nas segundas terçasfeiras de cada mês, à tarde. (5) A Coordenação de Estágio solicitou que a
Coordenação do curso encaminhe memorando aos docentes dos Estágios da
Pedagogia e da Educação Física requerendo a entrega dos relatórios de estágio para
arquivamento. Informes: (1) Fórum PDI-UFAL, ocorrido em 09 de abril de 2019, no
Campus Arapiraca. Nesta reunião, o curso foi representado pela profa. Gorete. A
. reunião foi bastante esvaziada. Cada pró-reitoria 'apresentou suas deliberações. (2)
Fórum das Licenciaturas, ocorrido em 05 de abril de 2019, noCarnpus AC.Simões. A
profa, Roserneire Marcedofoi
representando o curso. A primeiradiscussãotratou
sobre a Comissão Própria de Avaliação: os docentes serão avaliados pelos discentes,
via Sie Web. Foi apresentada uma proposta de questionáric
e solicitou-se a
colaboração dos coordenadores para o aprimoramento até odia12déabril.
Chamouse atenção sobre a avaliação do ENADE e orientou-se que as avaliações das
disciplinasse aproximem mais domodelodo
ENADE. APROGRAD sc.ici.ou atenção
aos eventos de recepção dos feras 2019.1: Sobre a Instrução Normativa que regula os
estágios curriculares de graduação, pós-graduação e cursos técnicos: foi iniciada a
discussão tópico por tópico e não foi concluída. (3) Reformado Estatuto
Regimento
da UFALocorrerá em 22 de abril de 2019, às 8:30, na sala dos conselhos, no Campus
A.C.Sirnões. (4) Redistribuição da profa. Ora. Roserneire Marcedo para UFS. O
processo 23113.025190/2019-14,
aberto pela UFS, ernOê de abril de 2019, ainda será
remetido paraa UFAL. (5) Contratação do prof. Dr. Fábio Hoffmann, na vaga da profa.
Dra .. Renata Maynart que foi transferida via edital parao CEOU. O professor já foi
nomeado e entrou em contato com a coordenação do Curso através de e-rnail. A
coordenação enviou o horário das aulas do semestre letivo 2019.1. (6) A coordenação
comunicou à COGRAD que durante-o recesso acadêmico, a profa. Severina Lesa
responderá pelacoordenação.
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