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Prezados alunos, professores e técnicos 
administrativos, 

 
Estamos aqui para apresentarmos as propostas 
do nosso grupo para o colegiado do curso de 
Pedagogia, no biênio 2017-2019. O lema 
“Pedagogia em Ação: participar e inovar” 
representa nosso grupo, cuja linha mestra de 
trabalho será o entendimento de que nossa 
representação significa o compartilhamento do 
poder de decidir. Compreendemos que as 
inovações e a superação de desafios da gestão 
do referido colegiado somente virão se 
pudermos, em conjunto, professores, alunos e 
técnicos, construir uma cultura de 
comprometimento para encontrarmos a 
solução para os problemas e a introdução de 
novos mecanismos político-administrativos, 
necessários ao aperfeiçoamento dos processos 
formativos em nosso curso.  Pensando nisto, 
propomos a composição do Colegiado: 
 
 
 
 
 
 

Composição da chapa:  
Membros Titulares:  

1. Jorge Eduardo de Oliveira 
2. Andreza Fabrícia P. da Silva  
3. Jailton de Souza Lira  
4. Elisangela Leal de O. Mercado  
5. Karina de Mendonça Vasconcellos 

Membros Suplentes: Adriana Cavalcanti dos 
Santos, Maria Aparecida Pereira Viana, 
Maria da Conceição Valença, Carloney Alves 
de Oliveira, Andrea Giordana A. da Silva. 
 

 
PROPOSTAS  

 

 Colegiado aberto às demandas dos membros 
do curso de Pedagogia.  

 Ampliação e aperfeiçoamento dos canais 
comunicação entre alunos, professores e 
técnicos que fazem o CEDU; 

 Agenda aberta para escuta de/das 
necessidades do curso, e proposição de 
ações em assembleias. 

 Promoção de ações culturais com a 
participação da comunidade acadêmica. 

 Continuidade e aperfeiçoamento dos 
eventos científicos (Semana de Pedagogia). 

 Estreitamento da relação entre o curso de 
Pedagogia e as escolas públicas de Alagoas. 

 Elaboração de um boletim informativo para a 
comunidade acadêmica do CEDU. 

 Realização de momentos formativos, 
denominados de “Oficinas Formativas” e de 
“Socialização de Saberes”, proporcionados 
por profissionais da UFAL/membros do curso 
e por profissionais externos convidados para 

qualificação de docentes, discentes e 
técnicos. 

 
Para o biênio 2017-2019, a chapa 
“Pedagogia em Ação: participar e inovar” 
estabelece o compromisso com os 
seguintes princípios: 
 
1) Gestão participativa; 
a)   Comunicação transparente e eficiente. 
b)   Formação docente como pressuposto. 
c)    Valorização das culturas docente e discente. 
d)  Humanização baseada na escuta, diálogo e   
construção de um bom clima organizacional. 
 
2) Comunicação 

a)    Ampliação e aperfeiçoamento de canais 
de comunicação em mídias físicas e 
eletrônicas. 

 
3) Humanização 

a) Ações que visem a construção de um clima 
de cooperação, confiança, pro-atividade e 
compromisso político-administrativo. 
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