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Aos dez de setembro de dois mil e vinte, às quinze horas, 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 do Curso de 
Agroecologia. 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, Paulo Marcos Fernandes Boa Sorte e Valtair 
Verissimo; e a representante da equipe técnico pedagógica Crislaine Almeida 
Oliveira Nogueira. 
O presidente do Colegiado do Curso de Agroecologia, deu início aos trabalhos por 
meio da apresentação da pauta do dia e ainda por meio da apresentação dos planos 
curriculares das disciplinas relativas ao quarto ano do curso técnico integrado em 
Agroecologia. O presidente expôs algumas inconsistências apresentadas em alguns 
planos, pelo fato de o próprio documento que orienta a produção dos planos não 
deixar claro o que deve ser colocado em cada espaço. Após esse momento, foi 
colocada em votação a validação ou não dos referidos planos apresentados.  
O período do retorno ficou estabelecido como de oito de setembro a sete de 
outubro. E, além disso, deve-se colocar a carga horária total da disciplina e a carga 
horária da aula que foi ministrada naquele período. Em relação à ementa, foi 
decidido que deveria constar no documento apenas o conteúdo usado naquele 
período, da mesma forma que nas referências. Ficou acordado discriminar no 
conteúdo programado o que será proposto nos momentos síncronos e assíncronos. 
Em relação ao cronograma, ficou acordado que devem constar apenas as datas das 
aulas nos dias em que foram ministradas. Após a explanação do presidente do 
colegiado, a pedagoga Crislaine Almeida apresentou todas as alterações que serão 
necessárias nos planos de todos os envolvidos nesse primeiro momento do retorno 
remoto. Após esse momento, os planos foram considerados todos aprovados, 
necessitando apenas algumas simples correções já decididas na reunião 
extraordinária com a necessidade de reenvio dos planos por parte dos professores à 
Coordenação Pedagógica para que fiquem anexados e, em seguida, os planos 
devem ser colocados no SIGAA, quarenta oito horas antes do início das aulas.  
 

Sem mais a tratar, o presidente em exercício encerrou a reunião.  
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Aos quatro de setembro de dois mil e vinte, às dez 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: apreciação e aprovação ou recusa da proposta do Plano de 

Atividades do Curso, que norteará a construção do Plano mensal de Atividades no Ensino 

Remoto, considerando o contexto de pandemia gerado pela COVID-19. 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 Paulo Marcos Fernandes Boa Sorte; e a representante da equipe 

técnico pedagógica Crislaine Almeida Oliveira Nogueira. 

O presidente iniciou os trabalhos fazendo a leitura da pauta do dia e ainda por meio da 

apresentação e leitura dos documentos que orientam quanto o retorno remoto. Dessa forma, foi 

realizada uma leitura na íntegra da proposta e sempre que fosse necessário algum tipo de 

questionamento, ou dúvidas/acréscimo, a leitura era interrompida para que houvesse uma 

discussão e possível ajuste. O presidente, ressaltou que Língua Espanhola, que faz parte no 

Eixo Integrador, foi colocada no Eixo Básico, mas que isso não causaria qualquer tipo de prejuízo. 

O professor Manoel Henrique, ressaltou a importância de os professores realizarem os encontros 

síncronos por meio do Google Meet e que as demais atividades fossem realizadas por meio da 

plataforma do SIGAA pelo fato de ser um dispositivo da instituição, de ser mais prático e seguro 

para salvar as notas, quando forem realizadas atividades. Além disso, ficou acordado a 

necessidade de que os pais sejam informados quanto às formas de avaliação, para que não 

estranhem a ausência de “semanas de provas”, por exemplo. O professor Eduardo Costa sugeriu 

que fosse inserida uma coluna, no item 4 ”Cronograma de atividades” do Plano Mensal, na qual o 

professor poderia indicar se vai precisar de apoio de algum assistente de aluno durante uma 

determinada aula. A partir da leitura do item 8 “Avaliação de Aprendizagem”, decidiu-se que 

sempre que o professor for utilizar o termo “prova” ele precisa justificar no seu plano o porquê de 

escolher esse instrumento, pois ainda que o documento permita ao professor aplicar prova, a 

ideia do documento é que a qualidade seja protagonista da atividade de ensino. Finalizada a 

leitura, e ao final da exposição e da discussão, foi colocada em votação a aprovação ou a recusa 

do documento. O plano de Atividade do Curso de Agroecologia foi aprovado com unanimidade 

pelos presentes na reunião, cabendo, por fim, ser encaminhado ao Professor de Língua 

Portuguesa Marcos Antônio da Silva para realizar uma revisão linguística do texto.  

 

Sem mais a tratar, o presidente encerrou a reunião. 


