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Ata da reunião dos docentes da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do 
Instituto Federal de Alagoas – Campus Marechal Deodoro, realizada em onze de agosto 
de dois mil e vinte e um. 

 

Aos onze dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, reuniu-se, às dez horas 
e trinta minutos, na sala virtual  https://meet.google.com/qfu-ekon-mjt,, o corpo docente 
de Biologia, Física e Química do Instituto Federal de Alagoas – Campus Marechal 
Deodoro. A reunião virtual teve como objetivo a escolha do livro didático da Área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Objeto 2: Obras didáticas por área do 
conhecimento e Obras didáticas específicas. A professora Patrícia Emanuella Silva de 
Oliveira, representante da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, assumiu 
a condução da reunião. Além da condutora, estavam presentes os professores Ana 
Cláudia Garcia de Medeiros Santandréa, Dário Luiz Nicácio Silva, Gentil Luiz da Silva 
II, Ivanice Borges Lemos, José Osvaldo Harry, Luís Carlos Ferreira de Oliveira, Mauro 
Gomes da Silva, Pedro Guilherme Fernandes da Silva e Renato de Mei Romero. 
Inicialmente, a condutora informou que a professora Elaine Cristina Pereira Barros 
justificou a sua ausência e deixou seu parecer quanto a escolha do objeto 2. Foi dada 
uma tolerância de dez minutos para o início das discussões. Às dez horas e quarenta 
minutos, a condutora fez uma breve apresentação dos procedimentos para a escolha 
dos livros didáticos – Objeto 1 e Objeto 2, informou sobre o prazo de uso de quatro 
anos para os referidos livros e que a não escolha implicaria em falta de livro didático 
para os discentes, bem como posterior responsabilidade dos docentes por 
providenciar material didático para estudos do alunado. Após os esclarecimentos 
iniciais da condutora, os demais professores se posicionaram a respeito do processo 
de escolha. O professor Dário Luiz Nicácio ponderou quanto à não obrigatoriedade 
dos usos das obras Objeto 1, bem como se optarmos pela escolha do objeto 2 pelos 
professores. Ele enfatizou sobre a superficialidade dos conteúdos, fragilidade dos 
livros de Física e que os mesmos nem serviria para consulta. Informou que está 
preparando o próprio material didático e que os demais professores podem fazer o 
mesmo; que esse material de Física estaria fazendo interdisciplinaridade com a 
Química nas segundas séries, como também podem fazer com a Matemática, Filosofia 
e até mesmo com a cultura maker. O professor Pedro Guilherme Fernandes da Silva 
ressaltou sobre a perda de conteúdo, desproporcionalidade entre os conteúdos das 
áreas de Biologia, Química e Física, a sequência dos conteúdos nas obras serem 
diferentes das ementas dos cursos; citou que os professores tem preferências por 
determinados autores em cada área do saber, e que da forma como os livros se 



apresentam fica difícil para as áreas escolher uma obra que alcance a todos. O 
professor Renato de Mei Romero enfatizou sobre oportunizar os alunos com um 
material para os estudos ao se escolher - Objeto 2, e se posicionou a favor da adesão 
ao mesmo. O professor Luís Carlos Ferreira de Oliveira foi contrário à adesão às obras 
– Objeto 2 e mantém sua posição de não adotar quaisquer livros. O professor Gentil 
explanou que precisamos seguir as ementas, independentemente do livro que se 
adote e que o mesmo servirá de consulta para os alunos, ressaltou que não há 
desvantagem alguma em se escolher o livro a princípio, e que é melhor ter um 
material, do que não ter nenhum para os alunos. A professora Patrícia informou a 
todos o parecer da professora Elaine em optar pelo uso do livro, para que os alunos 
possam ter um material para leitura, ela informou que sua primeira opção é pelo livro 
da Sônia Lopes e Sérgio Rosso e a segunda opção pelo título Conexões, ambos da 
editora Moderna. Em seguida, a professora Patrícia relatou que avaliou todas as 
obras, observou alguns livros com pouco conteúdo, mas ressaltou que as obras da 
editora Moderna, em específico o livro da Sônia Lopes e Sérgio Rosso e o livro 
Conexões trazem bons conteúdos, bem como traz interdisciplinaridade entre as três 
áreas (Biologia, Física e Química). Destacou a importância dos alunos terem seus 
livros como material para os estudos e que se optarmos por não adotar, teremos que 
ter a responsabilidade de produzir material didático para as turmas. Os docentes 
demonstraram preocupação quanto a problemática de não poder usar o volume em 
séries diferentes. Após alguns professores manifestar seu ponto de vista a respeito da 
análise das obras, realizamos a votação para optar ou não pela escolha - Objeto 2. 
Com exceção da professora Ana Claudia Garcia de Medeiros Santandréa, os demais 
professores participaram da votação, que resultou em seis votos a não aderir à obra 
referente ao Objeto 2 e quatro votos para aderir.  Nada mais havendo a tratar, a 
condutora agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião às onze 
horas e cinquenta e sete minutos, e lavrou a presente ata que, após ser lida e 
aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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