
Ata da primeira Reunião extraordinária do Colegiado do curso de Pedagogia do Campus
Arapiraca, realizada em 24 de janeiro de 2019

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, ocorreu na sala da

brinquedoteca do referido curso, às 14h, a reunião extraordinária do Colegiado do curso de

Pedagogia/UFAL/Arapiraca para discutir e deliberar sobre o processo de remoção interna da

profa. dra. Renata da Costa Maynart referente aos processos 23065.039148/2018-12 e

23065.043308/2018-28. Estavam presentes os seguintes membros efetivos: Maria Gorete

Amorim, Severina Lessa, Marta Minervino, Tereza Albuquerque e Priscilla Almeida. Estava

também presente a profa. Renata Maynart. Inicialmente, a presidente do Colegiado profa.

Maria Gorete Amorim contextualizou a problemática referente aos dois processos. Relembrou

os fatos que envolviam o primeiro processo e o que provocou a abertura de novo processo.

Após várias discussões, ficou definido que o processo 23065.039148/2018-12 será arquivado

pois o tema ficou desatualizado e a demanda foi sobreposta pelo segundo processo. Sobre o

processo 23065.043308/2018-28, após várias discussões, reflexões e esclarecimentos a

respeito das opções que seguem à remoção da profa. Renata Maynart ficou definido: (1) O

Colegiado aprova a remoção da profa. Renata Maynart após a sua aprovação via Edital n.126

de sete de dezembro de 2018, estando a professora comprometida a manter a carga horária

de aulas na graduação até a chegada do novo docente; (2) O Colegiado delibera que o

referido código de vaga remanescente será atualizado de acordo com o novo Projeto

Pedagógico do curso de pedagogia e haverá a abertura de Edital interno para que os

docentes interessados possam concorrer. Este referido código de vagas será aberto para

docentes com formação em Mestrado e/ou Doutorado. Sem nada mais a acrescentar, assino

esta Ata, seguida dos demais presentes:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS DE ARAPIRACA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA

PROCESSO: 23065.04330812018-28
INTERESSADO: RENATA DA COSTAMAYNART
ASSUNTO: PESSOAL. REMOÇÃO.

DESPACHO N° 001/2019

Em consonância com o posicionamento do Colegiado do Curso de Pedagogia, conforme
consta em Ata de Reunião Extraordinária (anexo). nos pronunciamos favoráveis à remoção
da Profa. Renata da Costa Maynart do Campus Arapiraca (SEDE) para o Centro de
Educação (CEOU), UFAL Maceió, mediante o comprometimento da referida professora em
manter a carga horária de aulas nas turmas de Pedagogia (UFALArapiraca) até a chegada
do novo docente.

Quanto ao código de vaga, o colegiado delibera:

1 - Pela abertura de Edital interno para que os docentes interessados possam concorrer;
2 - O Edital de remoção deverá ser aberto para docentes com formação em Mestrado e/ou
Doutorado;
3 - Deverá haver atualização das disciplinas correspondentes à área, de acordo com o novo
Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia.

Encaminhamos os autos à Direção Geral e ao Conselho do Campus Arapiraca para análise
e pronunciamento, devendo retomar à PROGEP/UFAL para as demais providências,
conforme orientação do próprio setor.

Arapiraca, 25 de janeiro de 2019

Maria Goret~ de Amorim
Coordenadora do Curso de Pedagogia

UFAL Campus Arapiraca


