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Aos vinte dias de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos da manhã, por meio 

de webconferência via plataforma Google Meet, foi realizada a reunião extraordinária do 

Colegiado do curso integrado em Agroecologia do campus Murici do Instituto Federal de Alagoas, 

com o objetivo de deliberar quanto à seguinte pauta: Validação dos Planos Mensais de Atividades 

dos componentes curriculares dos 1°, 2° e 3° anos do curso de Agroecologia, Apreciação e 

validação dos Planos de Atividades dos Cursos e Aprovação do horário do Ensino Remoto 

Emergencial para as turmas acima elencadas. Estiveram presentes na reunião o presidente do 

Colegiado, o docente Nelson Vieira da Silva, além dos docentes Jocília de Oliveira Rodrigues, 

Gelsivânio Souza da Silva, André Luís Bonfim Sousa, Manoel Henrique Pereira Santos, Eduardo 

Fabrício de Oliveira Costa, Danilo Cesar Oliveira de Cerqueira, Izabel Vieira de Souza, José 

Pedro da Silva, Juliana Paiva Carnaúba, Leona Henrique Varial de Melo, Maria Aparecida de 

Medeiros e Valtair Verissimo; e a representante da equipe técnico pedagógica Crislaine Almeida 

Oliveira Nogueira. 

O presidente do colegiado, no uso de suas atribuições, deu início aos trabalhos por meio da 

apresentação da pauta do dia. A pedagoga Crislaine Almeida apresentou os planos mensais e 

fez algumas considerações, mostrando os planos que tinha recebido e todos estavam de acordo 

com o solicitado. Alguns planos foram enviados após o período do meio-dia, e por isso não foi 

possível dar um retorno. A pedagoga pontuou ainda que não tinha recebido o plano de Desenho. 

Após essas colocações, o colegiado considerou aprovados todos os planos, devendo os 

professores colocarem os seus planos no SIGAA, pelo menos com quarenta oito horas de 

antecedência antes do início das aulas. O presidente do colegiado apresentou os nomes dos 

professores Lucianne Michelle de Menezes, Geovana Dresch Webler, Fernando Valério 

Ferreira de Brito para substituir respectivamente, os professores Carla Caroline da Silva Malta 

(segmento 1), Flávio Fabiano Paciência Torres (segmento 2) e Cleylton Bezerra Lopes (segmento 

4), ambos removidos para outros campus. E o nome do Ivonaldo Gomes da Silva para substituir 

a representante da equipe técnico pedagógica, Renata Simone Domit (segmento 6). O colegiado 

concordou com as substituições e não houve posicionamento contra. O presidente, em seguida, 

apresentou o Plano de Atividades de Curso para validação e aprovação. Após a leitura e 

explanação, o colegiado decidiu que o plano estava aprovado. O presidente do colegiado 

pontuou ainda que devido à alteração ocorrida no Google Meet, que limitou a participação de 

apenas 100 pessoas em cada reunião, foi necessário rever a decisão da reunião ocorrida dia 

quartoze de outubro de dois mil e vinte, de união das turmas. Havendo a necessidade de 

separação dos primeiros anos, ficando a divisão da seguinte forma: para momentos síncronos, 

uma turma primeiro anos A mais B e outra turma, primeiro anos C mais a progressão. Não houve 

qualquer objeção à nova configuração de turma. Algumas questões foram pontuadas no sentido 

de se deveria ter aula nos dias feriados ou não. O presidente do colegiado pontuou que nos 

feriados não são registrados, apenas quando houver uma reunião pedagógica ou qualquer outra 



atividade relativa à docência. Em seguida, o presidente do colegiado apresentou o horário e 

apenas algumas correções no tocante aos horários foram necessárias. Por fim, o presidente 

orientou que as aulas sejam gravadas, mas que todos os professores devem esperar decisões 

oficiais sobre a publicização das gravações. No tocante às frequências, estas devem ser 

compartilhadas com a coordenação de curso e com a pedagogia. Por último, foi orientado que 

todos professores gravem a aula, mas que só disponibilizem após o material ser permitido e 

quando o aluno solicitar, caso ele perca o momento síncrono.  

Sem mais a tratar, o presidente do colegiado, reforçou o convite a todos para o momento de 

ambientação e, não havendo mais questionamentos, encerrou a reunião às 12h03min. 
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Aos quatorze dias de outubro de dois mil e vinte, às nove horas da manhã, por meio de 

webconferência via plataforma Google Meet, foi realizada a reunião extraordinária do Colegiado 

do curso integrado em Agroecologia do campus Murici do Instituto Federal de Alagoas, com o 

objetivo de deliberar quanto à seguinte pauta: Validação dos planos mensais de atividades dos 

componentes curriculares dos 4º anos e Avaliação e deliberação sobre a inclusão de novas 

séries no Ensino Remoto Emergencial. Estiveram presentes na reunião o presidente do 

Colegiado, o docente Nelson Vieira da Silva, além dos docentes Jocília de Oliveira Rodrigues, 

Gelsivânio Souza da Silva, André Luís Bonfim Sousa, Manoel Henrique Pereira Santos, Eduardo 

Fabrício de Oliveira Costa, Danilo Cesar Oliveira de Cerqueira, Izabel Vieira de Souza, José 

Pedro da Silva, Juliana Paiva Carnaúba, Leona Henrique Varial de Melo, Paulo Marcos 

Fernandes Boa Sorte e Valtair Verissimo; e a representante da equipe técnico pedagógica 

Crislaine Almeida Oliveira Nogueira. 

O presidente do colegiado, no uso de suas atribuições, deu início aos trabalhos por meio da 

apresentação da pauta do dia. A pedagoga Crislaine Almeida apresentou os planos mensais e 

pontuou algumas correções que deveriam ser realizadas para, em seguida, o corpo do 

colegiado apreciar e avaliar ou não os planos. Os planos foram todos aprovados, necessitando 

apenas que os professores revejam alguns ajustes. Em relação à segunda pauta, o presidente 

da comissão ressaltou a importância de todas as séries voltarem, ainda que haja um período 

entre uma turma e outra, e foi colocada em votação como seria essa entrada das outras turmas, 

a saber, 1º, 2º e 3º anos. Ressaltou também a necessidade de que todas as turmas voltem de 

uma única vez, considerando a questão do calendário de aulas e de férias dos docentes, pois a 

resolução pontua que o retorno não é mais experimental, mas gradual. O professor Herbert 

Nunes de Almeida Santos, chefe do departamento de ensino, solicitou a fala e apresentou seus 

argumentos a favor do retorno para todas as outras turmas de uma só vez. O professor Valtair 

Veríssimo, indagou sobre a existência ou não de uma data para fim do calendário para o ensino 

remoto. O professor Herbert Nunes ressaltou a questão de que, por indefinição de medidas 

mais concretas, as aulas que estão sendo dadas e as que serão iniciadas têm apenas datas de 

início, mas que não é possível pontuar até quando elas terão essa sistemática. De qualquer 

forma, elas, quando em um possível retorno presencial e de um calendário concreto, com uma 

volta presencial, a carga horária já ministrada será computada para fins de ano letivo. O 

professor André Sousa, pontuou se houve algum levantamento sobre o fato de os alunos terem 

acesso às tecnologias. O presidente do colegiado explicou que a maioria dos alunos respondeu 

que tinha acesso básico às tecnologias, mas que o questionário foi pensado de forma mais 

ampla. Após todas as ponderações, foi decidido, por maioria, que o retorno remoto emergencial 

com os 1º, 2º e 3º anos irá acontecer ao mesmo. Apenas o professor André Sousa, votou contra 

o retorno com as demais turmas, alegando não ser seguro o acesso às tecnologias. Após esse 

momento, o presidente apresentou um possível cronograma de horários de aulas e se haveria a 



possibilidade de juntar as turmas, sendo pontuado, a facilidade de organização dos horários e 

de se ter mais alunos nas turmas. Após apresentação de todas as condições para a união de 

turmas, foi colocada em votação, sendo aprovada a união, por unanimidade, das turmas de 

Agroecologia. O período de aulas ficou mantido pela manhã, para as turmas de Agroecologia. 

Por fim, a pedagoga Crislaine pontuou a necessidade da entrega dos planos mensais para as 

novas turmas, determinando que fosse entregue até meio dia do dia dezenove de outubro de 

dois mil e vinte. Ainda como caráter de informes, o professor Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva, 

diretor do campus, teceu algumas considerações sobre a necessidade da entrega dos 

questionários, por parte dos professores e técnicos, no que se refere à antecipação de férias e 

décimo. Além disso, o professor pontuou a necessidade de se pensar o retorno de atividades no 

sábado letivo, com o objetivo de computar e aproveitar as horas/aulas.  

Sem mais a tratar, o presidente do colegiado, encerrou a reunião às 11h30min. 


