UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS / UFAl
CAMPUS DE ARAPIRACA

CURSO PEDAGOGIA - LICENCIATURA

Ata da Reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia, realizada em 29 de maio de 2019, na sala
da Brinquedoteca, Blc B, Campus Arapiraca. Presentes: Maria Gorete Amorim, Tereza
Albuquerque, Marta Minervino, Severina Lessa, Priscilla Almeida (membros do colegiado),
Rosemeire Marcedo, Adelmo Fernandes, e Fábio Hoffman (professores do curso) e Karla
Nascimento (estudante). Pontos de pauta: (1) Prooosta de alteração da Resolução n003/2014
(AACCs) e de anexo; A profa. Marta apresentou as propostas de alterações. Cada proposta foi
discutida e aprovada pelos presentes. A minuta será construída pela professora Marta e será
apresentada na próxima reunião de Colegiado. (2) Calendário de reuniõe~ do Colegiado no
semestre )01JL1. Ficou definido na última reunião que as reuniões do coleqiado ocorreriam nas
segundas terças-feiras de cada mês, à tarde. No entanto, o CONSUNI modificou o dia de reuniões
para as terças-feiras, e a profa. Gorete é conselheira. Neste sentido, as reuniões do Colegiado da
Pedagogia permanecerão ocorrendo nas sequndas quartas-feiras, à tarde. (3) Formaçáo=de
Comissão Eleitoral. A profa. Gorete iniciou a discussão entatizando a importância de novos
docentes assumirem como gestores. As coordenadoras informaram que estarão à frente do curso
até a data final da portaria e não havendo novos docentes à frente, a coordenação do curso de
Pedagogia será entregue à Direção Acadêmica. Nesta reunião ficou definido como membros da
Comissão eleitoral: Marta Minervino e Adelmo Fernandes (titular e suplente, respectivamente),
Discentes Priscilla Almeida e Karla Nascimento (titular e suplente, respectivamente), Rodolfo Lós
e Fábio Menezes (titular e suplente, respectivamente). Ficou definido também o prazo de até final
de julho a consulta pública à comunidade do curso. (4) Coordenação da Brinquedoteca. Com a
saída da profa. Renata Maynart. o prof. Fábio Hoffman irá assumir a coordenação da
brinquedoteca. (5) indicação de membro para o NDE por conta da vacância (falecimento do prof.
Luiz de Deus). A proposta é convidar a professora Jane Marinho para esta vaga. Não havendo
interesse o prot. Fábio Hoffman deverá assumir. (6) Catalogação de livros doados à biblioteca
setoriai. SHá definido pelo novo coordenador esta ação. (7) Pedido de redístribuição da profa.
Ora. Rosemeíre Marcedo para UFS. O processo 23113.025190/2019-'14, aberto pela UFS, em 25
de abril de 2019. O processo foi recebido pela coordenação e será encaminhado diretamente para
a área de estudo e a área encaminhará
o parecer para o Co!egiado, que chamará reunião
extraordinária para deliberação. (8) Semana da Pedagogia. Ficou definido que ocorrerá no
período de 05 a 09 de agosto. O tema geral será Educação e Liberdade. Os mini-cursos, oficinas
e mesas-redondas também ficaram definidos. O 8° seminário de Estágio está com a programação
definida .. (9) Será realizado novo levantamento dos professores ocupantes de cada gabinete.
Informes: (1) Apresentação do prof. Fábio Hoffman, professor recém-chegado na área da
Educação Infantil. (2) A biblioteca do carnpus está recebendo doações de livros. (3) O data-show
que pertencia ao projeto coordenado pela profa. Renata Maynart ficará disponível na coordenação
do curso para o uso de todos os docentes. (4) A profa. Tereza coordenadora do PIBID entregou
para arquivamento o relatório parcial do Subprojeto Pedagogia referente ao período de agosto a
dezembro/2018. Atualmente o projeto envolve 24 estudantes bolsistas, 2 estudantes voluntários e
três escolas municipais (Escola Maria Cieonice, Escola Mário César Fontes e Escola 31 de
março). (5) A profa. Gorete informou sobre a Nota "Técnica que o gabinete reitoraí enviou à
comunidade docente para explicar que o contingenciamento federal atingiu mais de 45% do
orçamento aprovado para a UFAL em 2019. Nada havendo a constar, encerro a ata.
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