
Ata  da  Reunião  do  NDE,  de  15  de  dezembro  de  2021,  com  o  objetivo  de  realizar

planejamento para futuras ofertas presenciais de disciplina de Física Experimental, pendentes

e correntes, no período de 2021.1.

No dia 15 de dezembro de 2021, reuniram-se no link: (https://meet.google.com/wht-dtec-fhj)

da plataforma google/meet, o Coordenador do curso de Licenciatura em Física, Jorge Luiz

Araujo Rocha, a Coordenadora dos cursos de Licenciatura professora Karina Dias Alves, o

professor Alex Emanuel Barros Costa, a professora Ana Cristina Santos Limeira, o professor

Frederico Salqueiro Passos e o professor Marcos Henrique Abreu de Oliveira, para discutir o

tema da curricularização da extensão no curso de licenciatura em Física. Foi dado então início

as falas, o primeiro a falar foi o professor Frederico que descreveu a extensão do curso já foi

planejada com base a um conjunto de disciplinas: Físicas Experimentais (Introdução, I-VII),

Projetos Integradores do Ensino Física (I-III), Saberes e Práticas do Ensino de Física (I e II).

O professor Frederico realizou uma breve descrição de uma experiencia extensionista com

integração das disciplinas de Saberes e Práticas do Ensino de Física II, Projetos Integradores

do Ensino de Física II e Educação, Comunicação e suas Tecnologias. Em seguida tivemos a

fala  do  professor  Marcos  Henrique  que  falou  sobre  o  projeto  “Mão na  Massa”  que  está

previsto no PPC do curso e que possui uma característica extensionista, já que trata de visitas,

dos professores e alunos, as escolas públicas com a finalidade de construção de equipamentos

experimentais de baixo custo, juntamente com os alunos das respectivas escolas. Também foi

enfatizado que os alunos das escolas visitadas também deverão visitar os laboratórios do curso

de Licenciatura em Física. Concluindo assim que o projeto “Mãos da Massa” proporciona

uma prática extensionista em duas vias, ida para as escolas e recebe os alunos dessas escolas

no  IFAL.  Por  fim  o  Professor  Marcos  Henrique  finalizou  falando  de  como  a  Pandemia

impediu diversas atividades, incluindo atividades extensionistas. Em seguida houve a fala da

professora Ana Cristina que descreveu brevemente sobre as muitas discursões eficientes da

elaboração  do  PPC  do  curso  e  de  como  houve  uma  preocupação  em  que  houvesse  as

interações  entre  as  disciplinas.  A professora  Ana Cristina  reforçou a  preocupação  com a

prática extensionista e sobre o papel do projeto de “Mão na Massa”. Em seguida houve a fala

da professora Karina que elogiou a atividade extensionista, em 2019, relacionada ao projeto

“Mão na Massa” e afirmou que a prioridade atual é o reconhecimento do curso e então após

esse processo, deve-se então retornar as discussões sobre a curricularização da extensão. Em

seguida houve fala do professor Alex que reforçou o foco no reconhecimento do curso e

lembra que o curso de licenciatura em Física se iniciou em meados de fevereiro/março de
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2018 e que em apenas em setembro de 2018 foi publicado uma deliberação do CEPE sobre a

curricularização  da  extensão.    Também  enfatizou  as  normativas  da  curricularização  da

extensão descrevem que os cursos devem contemplar a extensão de duas formas: uma através

de um programa de extensão, onde o projeto “Mão da Massa” se enquadra e a outra trata de

um percentual da grade curricular deve ser composta por 10% exclusiva para extensão, sejam

com disciplinas que sejam voltadas as práticas de extensão de forma parcial  ou total.  Em

seguida o Professor Jorge Luiz realizou uma breve fala  sobre o reconhecimento de curso

dando destaque a questões de organização de documentação e dos laboratórios de ensino. Por

fim houve a fala da professora Ana Cristina que questionou o estado acadêmico dos dois

alunos concluintes (Matheus e Nicolas) e aprovados em concurso público do estado. Houve

então uma breve discussão sobre as estratégias poderiam ser estudas para uma abreviação da

conclusão do curso. Ficou então alinhado que o NDE iria buscar um estratégias para otimizar

o processo de reconhecimento de curso e trabalhar em soluções previstas pela instituição para

abreviação do curso dos alunos aprovados no concurso público.


