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Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia

ATA nº 02/2020 – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, REALIZADA EM 05/06/2020.
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Aos cinco dias do mês de junho dois mil e vinte, via plataforma GSuite institucional da
UFPE, aplicativo Google Meet, às quinze horas, realizou-se a Primeira Reunião
Extraordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus do
Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, presidida pelos Professores Nelio Vieira
de Melo e Maria do Carmo Gonçalo Santos, Coordenador e Vice-Coordenadora do Curso
de Licenciatura em Pedagogia, respectivamente, e secretariada por mim José Pedro da
Silva Filho. Estiveram presentes as(os) professoras(es): Alexsandro da Silva, Alexandre
Viana Araújo, Allene Carvalho Lage, Ana Maria de Barros, Ana Maria Tavares Duarte, Carla
Patrícia Acioli Lins Guaraná, Conceição Gislane Nóbrega Lima de Salles, Fernando Antônio
Gonçalves de Azevedo, Iranete Maria da Silva Lima, Jamerson Antônio de Almeida da Silva,
Janssen Felipe da Silva, Jaqueline Barbosa Silva, Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida,
Maria Betânia do Nascimento Santiago, Maria do Carmo Gonçalo Santos, Maria Fernanda
dos Santos Alencar, Maria Joselma do Nascimento Franco, Nélio Vieira de Melo e Thiago
Ramos de Albuquerque (auxiliado pelos interpretes de Libras: Álvaro Ferreira e Rayssa
Feitoza). Ausência justificada: Cinthya Lúcia Martins Torres Saraiva de Melo e Sandro
Guimarães de Salles Representação Estudantil: Mylena Torres e Rayssa Felix (Membros
do CAPed). O coordenador do curso, professor Nelio Vieira, deu início a presente reunião
informando que realizou reunião com NDE e com o CAPed para que seja mantido o vínculo
e abrir diálogo com a comunidade acadêmica. Em seguida solicitou ao colegiado que seja
deliberado a respeito da criação de mediações acadêmicas digitais que permitam o
reencontro com atividades virtuais que tenham validade como atividades complementares,
extensão e outras, frisou que a participação dos alunos não é obrigatória não podendo
atribuir notas ou conceitos. A coordenação propôs um planejamento de atividades do
próprio curso, no formato de mesas ou rodas de conversas virtuais, de seminários, de
minicursos. Informou que a intenção é fazer um quadro de ações a serem implementadas
ao longo dos próximos 60 dias, criando mediações de divulgação de eventos que sejam do
interesse da coordenação, estudantes e docentes do curso. Após contribuições dos
docentes no que diz respeito a construir um projeto orientado por eixos temáticos e as
contribuições das representantes estudantis chegou-se ao seguinte encaminhamento:
abertura do evento com Seminário Integrado: Espaço Paulo Feire - Diálogos Pedagógicos
em Tempos de Pandemia. Realização de vídeo conferências pela plataforma do Google
Meet com as seguintes temáticas: 1) Educação no Brasil em tempos de pandemia; 2) Saúde
mental e tempos de pandemia; 3) Racialização da sociedade e da Educação. Os docentes
e estudantes terão até a sexta-feira, 12 de junho, para enviar à coordenação do curso
sugestões de ações e comunicação de eventos que possam fazer parte do elenco de
atividade que o curso recomenda para os próximos dois meses. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Informes: 1) O coordenador do curso, professor Nelio Viera, orientou aos
docentes que exclua qualquer atividade de ensino, registro de nota ou frequência dos
alunos nas atividades virtuais que serão realizadas durante os dois meses. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião às dezessete horas e vinte minutos, pelo
que lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelo Coordenador do curso de
Licenciatura em Pedagogia do Campus do Agreste.

