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Às dezoito horas, do dia quatro de dezembro de dois mil e dezenove, na sala da
Brinquedoteca da Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca, com a presença dos
seguintes membros: professores Jane Marinho da Silva (Coordenadora), Tereza Cristina
Cavalcanti de Albuquerque (vice coordenadora), Janaíla dos Santos Silva, Fábio Hoffinann e
Ricardo da Silva (conselheiros), deu-se início a reunião extraordinária do Colegiado do Curso
de Pedagogia, com a seguinte pauta: 1) Retomada do processo de afastamento do Professor
Ivanderson :p~reira. A coordenadora iniciou a reunião informando que o motivo da mesma
deveu-se por conta da devolutiva da solicitação de afastamento para pós-doutorado do
professor Ivanderson Pereira pela Direção Acadêmica do Campus, ássinada pelo professor
Arnaldo Tenório, com a exigência de um documento do professor solicitante com os nomes
dos docentes que deverão assumir a sua carga horária no período. Desta forma, foi
apresentado pelo professor Ivanderson Pereira o documento constando as disciplinas previstas
e os nomes dos professores que as assumirão, com as devidas assinaturas de anuência. Em
tempo, o professor modificou a data de início e término do afastamento para o pós-
doutoramento, assim, a nova data de início será após o seu retomo do período de férias que
encerra no dia vinte e cinco de dezembro de dois mil e dezenove. Por fim, o Colegiado
ratificou a discussão política deliberada na reunião do colegiado ocorrida no dia dezesseis de
outubro de dois mil e dezenove. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião,
às dezenove horas, sendo por mim, Jane Marinho da Silva, lavrada a presente ata a qual, será
assinada por mim e pelos presentes. Arapiraca-Al, 04 de dezembro de 2019.
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