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ATA da reunião de 05 de agosto de 2020 do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Física do IFAL- Campus Piranhas.
No dia cinco do mês de agosto de 2020, às 14 h, por meio de videoconferência, reuniram-se os
membros do colegiado do Curso de Licenciatura em Física do IFAL-Piranhas para tratar da
seguinte pauta: 1- Informativos; 2- Retorno remoto: estratégias de ensino remoto. Os membros
do colegiado do Curso de Licenciatura em Física formado por representantes docentes e
discentes discutiram sobre propostas de atividades no ensino remoto, considerando a
necessidade de ajuste as realidades no contexto da pandemia. A professora Izabel Cristina
chamou atenção para que, na escolha do formato do ensino emergencial remoto não desgastar
os discentes, considerando o formato de módulo como mais viável para o momento da
pandemia. O coordenador Robenilson lembrou que no planejamento das atividades os docentes
deveriam considerar as dificuldades de alguns alunos em relação ao acesso e afirmou que a
direção do campus chegou a cogitar a possibilidade de compra de tablet para aqueles alunos
que não dispunham de aparelhos, seguindo os prazos de licitação. A professora Izabel Cristina
alertou também sobre a necessidade de observar o tempo de resposta dos discentes em relação
as atividades solicitadas para que todos tenham um tratamento justo. O professor Luis Márcio
pediu maiores esclarecimentos sobre o formato do módulo, questionando a diminuição da
carga horária e a rapidez das atividades. Ainda afirmou não concordar com a proposta,
questionando que a diminuição do tempo comprometeria a apresentação dos conteúdos.
Quando solicitado pelo coordenador se o professor Luis Márcio teria alguma proposta para
apesentar a DEGRAD, o docente perguntou aos representantes de alunos se a proposta do
ensino emergencial em formato de módulos teria sido discutido pelos discentes. A
representante discente Suzi comentou sobre as dificuldades dos colegas com o ensino à
distância, mas que nas conversas com seus pares havia o interesse de alguns em voltar neste
formato experimental. O coordenador Robenilson lembrou que trata-se de um ensino remoto
emergencial, considerando a situação posta pela pandemia. Professor Danilo considerou
interessante a proposta modular, entretanto, reafirmou o questionamento do professor Luis
Márcio “porque a preocupação de terminar ainda esse ano”. Outro questionamento posto foi,
porque não dissolver algumas disciplinas ao longo dos semestres seguintes. O coordenador
lembrou que o conselho deve deliberar para pro-reitoria de graduação para levar propostas e
achar a melhor solução. A professora Izabel argumentou que as questões dos colegas Danilo e
Luis são pertinentes, mostrando as dificuldades encontradas na sua disciplina de libras
especificamente, mas ela alerta que estamos numa situação peculiar do ensino remoto e por
isso, tentar ao máximo ajustar a realidade por meio do desafio de enfrentar as dificuldades. A
coordenadora pedagógica Renata reforçou a possibilidade da diluição de conteúdos e
remanejamento já feito em outras situações. O professor Ricardo propôs um aumento dos
meses chamando atenção que algumas disciplinas necessitam de um tempo maior, podendo ser
ampliado o semestre até fevereiro de 2021. Por fim o professor Jailson lembrou que achava
que essas propostas seriam decididos nas comissões criadas em reunião do Departamento de
Ensino para o ensino remoto. Finalizada as discussões, o Colegiado fez os seguintes

encaminhamentos: 1. Acordado a proposta do ensino em forma de módulo; 2. Levar a proposta
para o Conselho do Ensino Superior a diluição dos módulos de 4 meses para 6 meses; 3.
Sugestões para avaliar a projeção de distribuição das disciplinas em módulos disponibilizados
numa planilha compartilhada no google drive. Esgotada a pauta da presente reunião, o
Coordenador do Curso encerrou-se, determinando a lavratura desta Ata. Não tendo mais nada
a relatar, eu Enedina Maria Soares Souto, lavrei esta Ata, que depois de lida será assinada
virtualmente por todos os membros presentes do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Física. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(Assinado digitalmente em 08/07/2021 21:17)
DANILO OLIMPIO GOMES
COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04)
Matrícula: 2405904

(Assinado digitalmente em 09/07/2021 18:37)
ENEDINA MARIA SOARES SOUTO
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
Matrícula: 1194230

(Assinado digitalmente em 12/07/2021 09:24)
IZABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
Matrícula: 1395291

(Assinado digitalmente em 09/07/2021 15:17)
JAILSON COSTA DA SILVA
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
Matrícula: 1283261

(Assinado digitalmente em 12/07/2021 17:32)
LUIS MARCIO NOGUEIRA FONTES
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
Matrícula: 1477121

(Assinado digitalmente em 12/07/2021 22:21)
RENATA MARIA WANDERLEY DA ROCHA
PEDAGOGO-AREA
Matrícula: 1829920

(Assinado digitalmente em 09/07/2021 10:10)
RICARDO BATISTA DO CARMO
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
Matrícula: 1257290

(Assinado digitalmente em 08/07/2021 20:59)
ROBENILSON FERREIRA DOS SANTOS
COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2124937

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: 3, ano: 2021, tipo: ATA DE REUNIÃO, data de emissão: 08/07/2021 e o código de
verificação: 40f1e9915a

