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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Pedagogia de 15 de junho de
2021.
No dia quinze de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em plataforma
virtual, reuniram-se os membros docentes do Colegiado do Curso de Pedagogia: Walcéa
Alves (Coordenadora), Fernanda Montes (chefe do SFP), Flávia Soares (subchefe do
SSE), José Antônio Sepúlveda (titular), Marta Maia (titular), Reginaldo Costa (titular),
Renata Ramos (titular), Silvério Augusto Souza (titular), Erika Leme (suplente), Helen
Ferreira  (suplente);  os  professores  convidados  André  Miranda  e  Fábio  Lennon
Marchon; os discentes convidados Ana Carolina Felício, Beatriz Lopes, Camila Brito
Moreira, Caroline dos Santos, Débora Santos Silva, Flora Maria de Sá, Gabriel Levi
Sodré, Joana Reis Marques, Lana Potiguara, Lia Correa de Oliveira, Lilian dos Santos
Nespoli, Lucas Oliveira, Luiza Basílio Ricardo, Maria Eduarda Barboza, Maria Gabriela
Venâncio,  Mariana  Mussi,  Rafaela  Garcia  Estela,  Stéphanie  Alix,  Thalyta  Raquel,
Thamyres Patrícia da Silva, Vanessa Ellen Reis e o técnico em assuntos educacionais
Regis  Telis.  1.  Informes. A professora  Walcéa  Alves  trouxe  os  seguintes  informes:
reunião de acolhimento dos ingressantes 2021.1 realizada no dia 09/06, com destaque
para  material  informativo  elaborado  pela  Comissão  de  Acessibilidade  e  Inclusão;
informe sobre planejamento e convite para participação nos seguintes eventos: Festival
Paulo Freire, com a Coordenação de Estágio à frente dos preparativos; Aula Magna com
a professora Madalena Freire a ser realizada no dia 29/06; II Jornada de Monografia a
ser realizada em agosto. Por fim, informou sobre a ausência da professora Lisete Jaehn,
que está participando de Fórum Estadual em defesa do curso de Pedagogia face aos
desdobramentos da BNC-Formação. 2. Aprovação das atas da Reunião do Colegiado
de Curso do dia 20 de abril de 2021 e das atas das Reuniões Extraordinárias do
Colegiado de Curso Ampliado dos dias 01 de abril e 29 de abril de 2021. Aprovadas.
3. Solicitação da aluna Luiza Basílio Ricardo. A aluna Luiza Basílio Ricardo solicitou
ao  Colegiado  cursar  além do limite  de  seis  disciplinas  estabelecido  para  o  período
remoto atual, em um total de oito disciplinas, já excetuado Monografia IV. O Colegiado
de Curso ratificou o pedido da aluna, considerando que o caso dela já está contemplado
nas excepcionalidades previstas, uma vez que se trata de aluna concluinte, com proposta
formalizada de emprego e com bom andamento no trabalho monográfico. 4. Solicitação
do aluno Jorge Luiz Silva Amaral. A professora Walcéa Alves apresentou a solicitação
do aluno Jorge Luiz Silva Amaral de cursar mais do que o limite estabelecido de seis
disciplinas no semestre atual e no próximo. O aluno foi aprovado em concurso público
docente do munícipio de Iguaba Grande em terceiro lugar. Foi apresentada a trajetória
acadêmica do aluno, bem como o plano de estudo do discente,  com a projeção das
disciplinas restantes para o período atual (2021.1) e para o próximo (2021.2), de modo
que o aluno possa concluir o curso. Dada a complexidade do caso e na perspectiva de
esclarecer  junto  ao  postulante  algumas  lacunas,  decidiu-se  realizar  uma  reunião
extraordinária específica para tratar este ponto de pauta. A reunião será realizada no dia
23/06,  às  14  horas.  Apresentação  da  Minuta  da  Resolução  de  Comissão  de
Revalidação de Diploma.  A professora  Walcéa  Alves  apresentou,  aos  membros do
Colegiado, a minuta de Resolução sobre o estabelecimento de Comissão de Revalidação
de Diploma de Graduação no âmbito do curso de Pedagogia. Em uma leitura conjunta



dos membros, e objetivando uma maior clareza, a minuta foi sendo reescrita ponto a
ponto, com a opinião dos presentes e aprovada com a redação em anexo. Nada mais
havendo a tratar,  encerrou-se a reunião e foi lavrada a presente ata pelo técnico em
assuntos educacionais Regis Telis.
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