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ATA nº 10/2018 – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, REALIZADA EM 17/10/2018.
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, no Laboratório de Metodologia do
Ensino de Ciências e Tecnologias Educativas, Bloco 30, da Terceira Etapa do Centro Acadêmico do
Agreste, às quatorze horas e quarenta minutos, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), da Universidade
Federal de Pernambuco, conduzida pela Professora Jaqueline Barbosa da Silva, Coordenadora do
Curso de Pedagogia e pela vice-coordenadora Orquídea Maria de Souza Guimarães Paulino, e
secretariada por mim, José Pedro da Silva Filho. Estiveram presentes as(os) professoras(es):
Alexsandro da Silva, Allene Carvalho Lage, Ana Maria Tavares Duarte, Anna Rita Sartore, Carla
Patrícia Acioli Lins Guaraná, Conceição Gislane Nóbrega Lima de Salles, Eliana Célia Ismael da
Costa, Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo, Jamerson Antônio de Almeida da Silva, Janssen
Felipe da Silva, Jaqueline Barbosa Silva, Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida, Maria Betânia do
Nascimento Santiago, Maria Joselma do Nascimento Franco, Nélio Vieira de Melo, Orquídea Maria
de Souza Guimarães Paulino e Sandro Guimarães de Salles. Representação Estudantil: Mateus
Henrique da Silva (titular). Ausência justificada das/os professoras/es: Alexandre Viana Araújo,
Ana Maria Barros, Cinthya Lúcia Martins Torres Saraiva de Melo, Iranete Maria da Silva Lima e
Maria Fernanda dos Santos Alencar. Pauta: 1) 1. Aprovação das Atas – (2ª Reunião Ordinária –
20/06/2018; 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Extraordinárias – 28/06/2018, 03/07/2018, 13/07/2018 e
23/08/18); 2. Aprovação do PPC; 3. Aprovação do corte temporal para divulgação das Atas na
página do Curso. Informes. Professora Jaqueline iniciou a reunião parabenizando os professores
pela data comemorativa do dia 15 de outubro, em seguida solicitou a inclusão do seguinte ponto de
pauta: Seminário Integrado 2018.2. Em votação: inclusão aprovada por unanimidade. Portanto,
a pauta ficou assim ajustada: 1. Aprovação das Atas – (2ª Reunião Ordinária – 20/06/2018; 3ª, 4ª,
5ª e 6ª Reuniões Extraordinárias – 28/06/2018, 03/07/2018, 13/07/2018 e 23/08/18); 2.
Aprovação do PPC; 3. Aprovação do corte temporal para divulgação das Atas na página do
Curso; 4. IV Seminário Integrado 2018.2. Informes. A professora Jaqueline Barbosa apresentou
o pronto de pauta 1. Aprovação das Atas – (2ª Reunião Ordinária – 20/06/2018; 3ª, 4ª, 5ª e 6ª
Reuniões Extraordinárias – 28/06/2018, 03/07/2018, 13/07/2018 e 23/08/18), indagou os
presentes quanto à necessidade de serem realizadas alterações ou ressalvas nas atas previamente
enviadas por e-mail, não havendo alterações as atas foram postas em votação: aprovadas por
unanimidade. 2. Aprovação do PPC: o professor Nélio Vieira informou que o NDE fez os ajustes
necessários, após colaboração de todos/as docentes, conforme solicitado pela PROACAD/UFPE
para a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia. Em seguida, o
NDE apresentou o Regulamento dos Laboratórios do Curso de Licenciatura em Pedagogia, não
havendo destaques a serem realizados, foi posto em votação: aprovado por unanimidade. O
Regulamento dos Estágios do Curso de Licenciatura em Pedagogia foi apresentado pelo NDE, não
havendo destaques, em seguida foi posto em votação: aprovado por unanimidade. O regulamento
sobre o Trabalho de Conclusão de Curso teve destaques do prof. Janssen Felipe, a respeito da
elaboração de um relatório de projeto de intervenção (artigo 5º). A profa. Jaqueline Barbosa fez
destaque para acrescentar a modalidade “Os Movimentos Sociais” (artigo 5º, parágrafo único), o
acréscimo de dois examinadores da banca de defesa de TCC (artigo 6º, IV), o artigo 8º teve o ajuste
do inciso II (Acompanhar a elaboração de um projeto de pesquisa ou intervenção) e a supressão do
inciso IV (Organizar o cronograma de atividades para o desenvolvimento e divulgação dos
resultados dos trabalhos desenvolvidos). A profa. Orquídea Guimarães propôs que o componente
curricular de TCC (60h) seja desmembrado e fique TCC1 (30h) no 7º período e TCC2 (30h) no 9º
período. Após os destaques acima, o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso foi posto em

votação: aprovado por unanimidade, ficando o NDE responsável para realizar a redação das
alterações. Em seguida foi apresentado o quadro de equivalência entre disciplinas, após o ajuste
redacional e de carga horária, o mesmo foi posto em votação: aprovado por unanimidade. A
coordenação do curso apresentou os programas dos componentes curriculares que compõe o PPC,
em seguida foram postos em regime de votação: aprovado por unanimidade. Após os destaques
acima, com os respectivos encaminhamentos, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Pedagogia foi posto, na integralidade, em votação: aprovado por unanimidade. 3. Aprovação do
corte temporal para divulgação das Atas na página do Curso: A coordenação do curso informou
que por solicitação da Direção do CAA, o Colegiado do curso de Pedagogia precisa aprovar o corte
temporal para publicação das atas na página do curso de Licenciatura de Pedagogia,
encaminhamento: colegiado aprova que a partir do dia 17/10/2018, as atas aprovadas deverão ser
publicadas na página do curso de Pedagogia, em votação: aprovado por unanimidade. 4. IV
Seminário Integrado 2018.2: A coordenação do curso apresentou ao colegiado a proposta de
programação para a realização do IV Seminário Integrado 2018.2 do curso de Pedagogia, nos dias
25/10 e 26/10/18, das 14 horas às 18 horas, após sugestões chegou-se ao seguinte encaminhamento:
o IV Seminário Integrado 2018.2 do curso de Pedagogia será realizado no dia 25/10, com a
Socialização de Pesquisas e Experiências Formativas dos/as Licenciandos/as do Curso de
Pedagogia/CAA e mesa redonda: Educação e afetividade, debatedores: Everaldo Fernandes da Silva
e Mário Carvalho. No dia 26/10/18, Socialização de Pesquisas e Experiências Formativas dos/as
Licenciandos/as do Curso de Pedagogia/CAA e mesa redonda: Pesquisas e Práticas na Formação
Docente, debatedores: Allene Lage, Janssen Felipe e Orquídea Guimarães. Em votação: aprovado
por unanimidade. O Professor Janssen Felipe solicitou a inclusão do ponto de pauta: 5. Espaço
Paulo Freire. Inclusão aprovada por unanimidade. 5) Espaço Paulo Freire - Curso de
Licenciatura em Pedagogia. Em atendimento a sugestão apresentada pelo Diretor do CAA,
Professor Manoel Guedes Alcoforado Neto, no Pré-Colóquio Paulo Freire, realizado no dia 21 de
agosto de 2018, o professor Janssen Felipe da Silva solicitou a aprovação do Espaço Paulo Freire
localizado entre os blocos 27, 28, 29 e 30 da 3ª etapa, ambiente destinado às atividades de
integração entre discentes, docentes, técnicos e demais visitantes. Em votação: aprovado por
unanimidade. Informes: 1) Prof. Janssen Felipe informou que o espaço de convivência do curso
de Pedagogia tem a colaboração da empresa terceirizada para realização da manutenção do espaço;
2) Prof. Janssen informou que a egressa do curso de Licenciatura em Pedagogia/CAA, Denise
Torres Xavier, é a 1ª Doutora formada, que realizou a graduação em Pedagogia/CAA, sob o título
da defesa de tese: Tensões entre avaliações da Educação do Campo: Disputas nas fronteiras da
validação do currículo; 3) a coordenação informou que no dia 15 de outubro, no II Seminário
Comemorativo do Dia do Professor, promovido pela PROACAD, no Centro de Ciências Sociais da
UFPE, em Recife/PE, foram lançados os e-books do Programa Livro-Texto da PROACAD,
publicados pela EdUFPE, no qual encontra-se o Livro-Texto Pesquisa em Educação: teorias,
experiências e orientação, que conta com a organização da vice-coordenação e coordenação do
curso, Professoras Orquídea Maria de Souza Guimarães e Jaqueline Barbosa da Silva,
consecutivamente, com produções dos docentes do Núcleo de Formação Docente, disponível no
endereço: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/>; 4) EXPO CAA 2018.2 que será realizada nos dias
23 e 24/10/18, nos turnos da manhã e tarde, com participação dos Laboratórios de Ensino de
Ciências e Tecnologias Educativa, Ensino de Matemática e Ensino de Língua Portuguesa. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião às 16 horas e 45 minutos, pelo que lavrei a
presente ata que segue assinada por mim, pela coordenadora e vice-coordenadora do Curso de
Licenciatura em Pedagogia.

