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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA - LICEN-
CIATURA

Às dezesseis horas e treze minutos, do dia treze de novembro de dois mil e dezenove, na sala
da Brinquedoteca da Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca, com a presença
dos seguintes membros: professores Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque (vice
coordenadora), Janaíla dos Santos Silva, Fábio Hoffmann, Ricardo da Silva e Maria Gorete
Rodrigues de Amorim; representante técnico Djalma Rodolfo da Silva Lós, deu-se início a
reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia, com a seguinte pauta: 1) Processo (n"
23065.037779/2019-88) com solicitação de prorrogação de afastamento para doutorado, da
Profa. Aline Soares Nomeriano, encaminhado ao curso no dia 22/10; 2) Discussão sobre o
memorando Eletrônico: CH docente UFAL - proposta de minuta de resolução; 3)
Requerimento de matrícula de aluno adventista da EAD para cursar disciplina em dia
alternativo a sexta-feira no curso de Pedagogia Arapiraca presencial; 4) Discussão sobre o uso
da brinquedoteca para atividades do curso; 5) Solicitação da discente Flaviana sobre a sua
situação de saúde e frequência nas disciplinas do semestre 2019.2; 6) Formação de Comissão
para elaboração da Resolução para afastamento para Pós-graduação; 7) Retomo das turmas de
Pedagogia para o corredor A; 8) Informes. A vice coordenadora iniciou a reunião fazendo a
apresentação da pauta. A professora Gorete pontuou a necessidade da criação da comissão
para a Semana da Pedagogia. O técnico Rodolfo apresentou as solicitações de afastamento
para congresso e/ou evento da professora Vanessa Alves e o processo de dispensa de
disciplinas da aluna Ada Jessiane Bispo lnácio. Todos os membros presentes assinaram os
afastamentos da professora Vanessa e o processo de dispensa da referida aluna foi passado
para análise dos professores das respectivas disciplinas. lniciando a pauta, a vice
coordenadora leu o pedido da professora Aline e o parecer favorável da área a qual a
professora está vinculada no curso. Após discussão, o colegiado decidiu aprovar a solicitação,
tendo em vista o referido parecer, considerando a possibilidade de renovação de contrato do
professor substituto Luciano Amorim, por mais um ano, a partir de 22/01/2020. Na sequência,
o colegiado discutiu o requerimento apresentado pelo aluno da EAD e deliberou por orientá-Io
a procurar a Coordenação do seu Curso, pois a demanda não cabe ao Curso de Pedagogia
presenciaL Foi informado que há, atualmente, quatro alunos adventistas no Curso e que até o
momento não foi estabelecido como proceder com tais alunos, uma vez que ainda não há na
UFAL uma regulamentação sobre esse assunto. A professora Gorete informou que foram
abertos processos para a PROGRAD no início desse ano solicitando providências e que há
uma minuta para a regulamentação da Lei Federal na UFAL. Ficou decidido que será
realizado o envio de um memorando para a PROGRAD, solicitando urgência nas orientações,
o qual será redigido pelo professor Fábio. Sobre o uso da Brinquedoteca para atividades
acadêmicas, ficou definido que será feito através de agendamento prévio e que será criada
uma planilha para controle e organização das atividades desenvolvidas, com o intuito de
evitar usos inadequados, tendo em vista que a Brinquedoteca ;00 espaçro ~
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curso. Foi proposto e incentivado que esse espaço seja mais utilizado para projetos e/ou
atividades pedagógicas, pelos demais colegas do curso. Em relação à solicitação da discente
Flaviana, a vice coordenadora conversará novamente com ela para entender melhor o caso.
No que se refere à comissão que elaborará a Resolução sobre afastamentos docentes para Pós-
graduação, ficou definida a seguinte composição de professores: Ricardo da Silva, Marta
Minervino e Fábio Hoffmann. A professora Gorete relatou a sua experiência de afastamento
para o Doutorado (que não foi fácil) e defendeu a criação da Resolução para o Curso. Como
pontos finais da pauta, foi discutido o retorno das turmas de Pedagogia para o corredor A,
tendo em vista que as salas estão desocupadas e que no atual corredor já estão os alunos do
Curso de Administração Pública. Sobre a minuta de carga horária docente, foi decidida a
realização de uma reunião específica para discutir o tema no dia 28 de novembro. Como
informes, a vice coordenadora destacou a participação e importância da Bienal para a
educação de forma geral e informou sobre a reunião da PROGRÁD e do Fórum dos
Colegiados, que ocorrerá no dia 05/12/2019. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
a reunião, às dezessete horas e cinquenta e oito minutos, sendo por mim, Djalma Rodolfo da
Silva Lós, lavrada a presente ata a qual, será assinada por mim e pelos presentes. Arapiraca-
AI,13 de novembro de 2019.

Dj~lfO da Silva Lõs (membro titular, representante técnico)

Prof. Dra. Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerq ue (vice coordenadora do colegiado)
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Prof. Dra. Janaíla dos Santos Silva (membro titular, representante docente)

Prof. Dr. Fábio HI/rann (membro titular, representante docente)
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Prof. Dr. Ricardo da Silva (membro titular, representante docente)
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