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Ata de reunião
Aos 28 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, foi realizada reunião do Colegiado
do Curso de Pedagogia, na sala da Brinquedoteca, localizada no Bloco B, Campus
Arapiraca, no turno da tarde. Estavam presentes as professoras Gorete Amorim, Sissi
Lessa, Marta Minervino, Tereza Albuquerque e PriscilIa Almeida. Participação na
discussão durante a discussão do ponto 2: Priscilla Gomes e Cibele Barbosa (estudantes
do curso de Pedagogia) e Marcius Antônio (COGRAD). Na reunião deliberamos sobre os
processos de estudantes interessados em trancamento
de matricula (6): Edlane
Teixeira Alves de Morais, Gerlane Ferreira da Silva Femanda de Abreu Silva de Lima,
Maria Renata Lima de Oliveira Cordeiro, Rosany Karley Damasceno Silva, Claudio
Rogério Vieira Feitosa e trancamento de disciplina (1) Cristiane Barbosa L. de o.
Vasconcelos. A coordenação do curso apresentou as solicitações de cada estudante. Após
discussões e esclarecimentos, ficou definido que os afastamentos serão aprovados se, de
acordo com a legislação e com o calendário acadêmico, não houver impedimentos ou
prejuízos para os estudantes. Ficou decidido também que em situações parecidas, quando
houver prazos definidos pelo calendário acadêmico, a coordenação poderá dar ad
referendum e o processo seguir a tramitação, evitando assim, a perda do prazo
estabelecido pelo Calendário Acadêmico. Sobre o Requerimento de estudantes do 90
período: oferta de disciplina em regime especial para alunas concluintes. O técnico
Marcius Antônio esclareceu que a oferta de disciplinas neste formato só será cabível nos
casos excepcionais de prazo avançado para a integralização do curso, aprovação em
concurso ou aprovação em pós-graduação. A coordenadora do curso, Profa. Gorete
esclareceu também que de acordo com a técnica Aldiane Tenório, do CRCA que foi
consultada pela coordenação, nenhum destes estudantes está no limite de integralização.
Após várias discussões, foi proposto que não haverá encaminhamento de oferta de
disciplina em regime especial, sendo indeferida a solicitação requerida pela turma, porque
todos os solicitantes têm prazo disponível até a integralização do curso. Sobre o processo
23065.006713/2018-65 de autoria da profa. Lívia Couto Guedes para prorrogar o
seu afastamento para doutoramento. A coordenação do curso apresentou os detalhes
do processo e o Colegiado definiu encaminhá-lo para a área analisar e enviar resposta
através de parecer escrito para a próxima reunião do Colegiado. Sobre a distribuição
das diárias por curso no Campus. A profa. Tereza apresentou a situação que vem se
repetindo há dois anos, que é a divisão de diárias no Campus Arapiraca, sem considerar
o quantitativo de professores por curso. Após várias discussões, ficou deliberado que a
Coordenação do curso irá enviar à PROGINST um memorando informando a situação e
solicitando que ao enviar as verbas para diárias, seja indicado que o quantitativo de
professores, que é a base do cálculo, seja respeitado. Sobre a situação do transporte
usado pelos estudantes causar modificações no cumprimento do calendário letivo. A
coordenação do curso apresentou a situação sobre o procedimento de suspensão de aulas

tendo como justificativa o transporte. Após várias discussões foi aprovado que será
elaborado um memorando para estudantes e professores sobre os procedimentos
adequados sobre a temática, esclarecendo que o calendário de aulas deverá ser cumprido.
Sobre a realização de eventos da Pedagogia em 2018. Ficou deliberado organizar a
Semana da Pedagogia integrada com o Seminário de Estágio, no final do semestre letivo .•
2018.2. Será coordenado pelas professoras Tereza Albuquerque, Marta Minervino,
Renata Maynart e Jane Marinho. Sobre a ausência de TAE na secretaria de cursos
noturnos. Ficou definido que a Coordenação do curso irá solicitar formalmente um TAE
para a secretaria dos cursos noturnos via memorando. Sobre a solicitação de
prorrogação de licença gestante para a estudante Cristiane Barbosa Lopes de
Oliveira Vasconcelos. Após várias discussões a Coordenação irá consultar o CRCA

sobre a legalidade do Colegiado aprovar ou não esta solicitação. Não havendo
impedimentos, será aprovado. Sobre o uso de projetores do curso de Pedagogia. Serão
recolhidos todos os projetos para a coordenação. Fazendo um levantamento do
quantitativo e das condições de uso. Informes: 1. Fórum das licenciaturas do Campus
Arapiraca ocorrerá no dia 7 de março, à tarde. 2. A técnica Danielle Carnaúba se
apresentou de volta ao posto de trabalho na secretaria dos cursos noturnos, no dia 27 de
fevereiro de 2018, estando a partir de então lotada neste setor, de acordo com o
memorando n° 04/2018 CORH. 3. Projetos de Extensão concorrendo ao ProcaExt n.04 da
PROEXl20 18.No curso de Pedagogia as professoras Tereza, Renata e Marta apresentarão
projetos para concorrer ao Edital. 4. Sobre a Modificação do PPC do curso. Foi
apresentado pela profa. Sissi Lessa, Coordenadora do NDE, como está o andamento.
Informou também que no dia 09 de março deverá ser encaminhada a versão preliminar
do PPC da Pedagogia à Prograd. A professora Marta informou sobre a última solicitação
que fará sobre a bibliografia das disciplinas por área e criação de novas disciplinas
eletivas. 5. O prof. Luiz Rocha, membro do NDE, está afastado das reuniões do NDE por
motivo de saúde, já tendo contribuído bastante com a reformulação do curso. Não
havendo nada mais para tratar, eu, . Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque, assino
esta Ata, seguida dos demais presentes:
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Priscilla Gomes (estudante do curso de Pedagogia)
••

Cibele Barbosa (estudante do curso de Pedagogia)

