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Aos 31 dias do mês de julho de 2019 às 14h na sala da brinquedoteca da Universidade Federal
de Alagoas, iniciou-se a reunião do pleno do curso de Pedagogia do Campus de Arapiraca
com a presença dos seguintes representantes docentes: Gorete Amorim, Severina Lessa,
Tereza Cavalcanti, Marta Minervino, Jane Marinho, Ricardo da Silva, Rosemeire Costa,
Adelmo Femandes, Vanessa Alves, Janaíla da Silva e Fábio Hoffamann. A coordenadora
Gorete Amorim iniciou a reunião discutiu sobre a convocação para' o pleno que partiu da
preocupação da não inscrição de candidatos para compor a chapa eleitoral, por esse motivo
solicitou a comissão eleitoral a chamada para reunião. Após o informe, a comissão eleitoral
explicou aos demais presentes que no caso de não haver candidatos de acordo com
REGULAMENTO DO PROCESSO DE CONSULTA PARA ESCOLHA DO
COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA DA UFAL/CAMPUS
DE ARAPIRACA - BIÊNIO 2019-2021 no Art. 28°. Os casos omissos neste regulamento
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral e, em última instância, pelo Conselho da Unidade
Acadêmica. No decorrer da reunião antes da comissão eleitoral decidir sua indicação para
coordenador e vice-coordenador foi apresentada uma lista com nomes dos docentes ativos e
afastados do curso. Antes da deliberação da Comissão as professoras Jane Marinho e Tereza
Cavalcanti se disponibilizaram em assumir a coordenação e vice-coordenação do curso de
Pedagogia Biênio 2019-2021, elegendo assim como membros e suplentes do Colegiado do
curso de Pedagogia: Fábio Hoffmann, Janaíla Silva, Ricardo da Silva, representante discente
Ítalo Lima Silva e como suplentes: Maria Gorete Amorim, Severina Lessa, Vanessa Alves,
Ivanderson Silva, Luciano Accioly suplente discente Natalia Bandeira de Almeida. Além da
definição da chapa, foi discutido e aprovado pelo pleno do curso de Pedagogia que o
Colegiado será responsável por elaborar uma lista dos docentes, por ordem de entrada no
curso, para assumir a coordenação nos próximos anos. Será definido o coordenador a partir
desta lista e este irá convidar outro docente para atuar como vice-coordenador. As próximas
coordenações do curso serão definidas a partir desta lista. Sem nada mais a declarar eu Marta
Maria Minervino dos Santos dou por encerrada a reunião.
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