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Aos sete dias do mês de abril  de 2020, às 14 h, por meio de videoconferência,

reuniram-se os membros, docentes e discentes, do Colegiado do curso de Licenciatura

em Física do IFAL- Piranhas para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1- Informes -

Resumo da reunião com o Departamento de Ensino; 2- Atividades Remotas; 3- O que

ocorrer. A reunião foi iniciada com os informes sobre os principais encaminhamentos da

reunião do dia 03 de abril de 2020, com o Departamento de Ensino e os coordenadores

dos cursos técnicos de Agroindústria, Agropecuária/Agroecologia e Alimentos, dos cursos

superiores de Engenharia Agronômica e Licenciatura em Física. Nesta oportunidade o

prof.  Robenilson (coordenador do curso)  informou sobre a possibilidade dos docentes

darem sugestões sobre eixos formativos no que se refere à Formação Docente para as

tecnologias. Pois a PROEN conjectura fornecer cursos online que possam corroborar na

formação continuada dos professores, para o uso das tecnologias aplicadas ao ensino. O

prof. Robenilson, citou como exemplo: O uso de aplicativos em sala de aula; metodologias

ativas com computador, enquanto que o prof. Danilo sugeriu um curso que trate sobre a

formação  em  EAD.  Um  outro  informe  foi  sobre  o  Relatório  semanal  de  atividades

(formulário online que será preenchido via googledrive) que deverá ser preenchido pelos

docentes.  Alvo  de  grandes  discussões,  como a  questão  de  ser  voluntário  ou  não.  A

questão  de  ter  que  repor  as  atividades  acadêmicas  depois  da  quarentena.  O  prof.

Robenilson  reforçou  a  ideia  que  este  documento  respaldaria  os  docentes,  em  uma

possível cobrança pelos órgãos de controle.

O prof. Luis, a profa. Izabel e o prof. Danilo questionaram a respeito de dúvidas

pertinentes  ao  relatório  semanal  de  atividades  e  quais  atividades  poderiam  ser

cadastradas neste documento, em que a atividade-fim é o ensino e, além disso, ensino

num curso que não é EAD. O prof. Robenilson discorreu sobre a necessidade de um

normativo que poderia ser publicado pela PROEN, de modo a orientar os docentes no que

se refere a essas “atividades remotas”. 



O prof. Danilo falou sobre a necessidade de um posicionamento ético, estético e

político da própria instituição IFAL. Pois, segundo o mesmo é necessário uma unificação

das ações a serem tomadas dentro do organismo IFAL.  Em seguida, o prof. Robenilson

iniciou  o  ponto  de  pauta sobre  as  atividades  remotas  propriamente  ditas,  buscando

entender um posicionamento, mesmo que momentâneo, da Licenciatura em Física, até

que  a  PROEN  se  manifeste,  com  a  publicação  de  um  normativo,  que  oriente  tais

atividades. O prof. Ricardo questionou sobre a possibilidade de iniciar um trabalho de

aproximação com os estudantes, mesmo sem nenhum normativo da PROEN e sobre a

existência de novos alunos pós-pandemia, se o processo do SISU foi aberto para vagas

remanescentes. O Prof. Robenilson orientou que se faça o contato com as turmas, e para

aqueles professores que já estão em contato, que assim permaneçam executando as

atividades  com  os  discentes.  No que  se  refere  ao  processo  seletivo  para  vagas

remanescentes, o curso dispõe de 4 vagas que serão preenchidas via Edital próprio do

IFAL, sendo que esses novos alunos serão matriculados pós-pandemia. 

O prof. Jailson solicitou o compartilhamento de experiências dos colegas a respeito

das  atividades  que  já  estariam  em  curso,  de  modo  a  fornecer  informações  a  este

Colegiado para que o mesmo possa compreender e orientar os docentes que ainda não

iniciaram as suas respectivas atividades com as turmas. Nesta perspectiva a profa. Izabel

relatou que está executando atividades com a sua turma, em caráter de orientação das

atividades e como está fazendo as atividades e que já está encontrando a turma online. A

mesma reforçou a necessidade de uma formação para o EAD. O prof. Danilo também

relatou que já iniciou um trabalho online com a turma do 3° período da Licenciatura em

Física, em que o mesmo solicitou a escrita de um começo de artigo de temas previamente

selecionados pelo mesmo. O prof. Danilo também sugeriu que os professores possam

trabalhar com assuntos quem venham a contribuir com as disciplinas, que seja trabalhado

temas transversais aos conteúdos propriamente ditos. O prof. Luis relembrou ao grupo

que  já  executamos  atividades  remotamente,  a  exemplo:  preparar  aulas,  corrigir

atividades,  separar  material  didático, entre outros.  E que segundo a sua opinião,  não

enxergava posição diferente do que já está sendo executado por alguns colegas, ou seja,

que seria a continuação das atividades que estão em curso. As estudantes representantes

discentes neste Colegiado emitiram as suas opiniões sobre o cenário em questão, ao

serem questionadas pelos professores Luis e Danilo. De acordo com a Suzi e a Stefani,

boa parte  dos alunos  acha importante continuar  as atividades,  haja vista,  que alguns

docentes já estão em contato. No entanto, não há consenso por parte dos discentes, no



sentido que alguns estudantes não apoiam as atividades online. O professor Aluísio expôs

a sua inquietação em relação ao cenário pandêmico, o qual estamos vivenciando, e fez

alusão  ao  fato  das  nossas  limitações  de  formação  tecnológica  e  psicológicas.  E  se

mostrou muito preocupado em perceber que há discrepância entre os próprios docentes. 

No sentido que cada um está vivendo o que acha melhor, de uma maneira diferente, do

jeito que acha mais conveniente. Todo mundo está fazendo o que quer fazer,  não há

normativa  nenhuma.  A  profa.  Izabel  reforçou  a  ideia  sobre  o  posicionamento  da

Instituição,  para  termos  um  trabalho  unificado,  no  sentido  de  estabelecermos ações

coerentes entres os Campi do IFAL. E citou sobre o trabalho de orientação que já está

executando  com  os  alunos  da  sua  turma.  A  profa.  Enedina  reforçou  a  ideia  de

entendermos esse processo, como sendo algo novo para todos, entender a ansiedade, e

que  estamos  agora  discutindo  o  que  pode  ser  feito  perante  as  turmas,  e  que  cada

professor possa buscar os mecanismos de comunicação de modo a se tornar presente

com os seus alunos. O prof. Pablo, enquanto chefe de Departamento, foi convidado a

participar  desta  reunião  de  Colegiado,  para  elucidar  algumas  questões  referentes  ao

relatório de atividades e ao posicionamento da PROEN em relação às atividades remotas.

O mesmo relatou que a PROEN está sofrendo muita  pressão,  há  muita  discussão e

posicionamento contra o EAD. O mesmo disse que as reuniões são atividades remotas,

mesmo não sendo nossa atividade-fim. E no que se refere ao relatório de atividades, ele

afirmou que existe um modelo para tal, e não é algo complexo. Basicamente é colocar o

nome, as atividades que se propõem a fazer naquela semana. Este, por sua vez, será

encaminhado e, sobretudo, virá uma orientação da PROEN, para saber qual  o rol  de

atividades que estarão incluídas dentro das atividades remotas. Ele também comentou

que o pedido do relatório foi  uma solicitação do ministério da economia, que já havia

solicitado um  feedback quanto ao que todos estão fazendo enquanto atividade remota

(não foi somente para os Institutos Federais). O ministério da economia cobra quase toda

semana, mesmo o CONIF dizendo que não há como fazer isso. Diante deste cenário de

cobrança, o IFAL decidiu que fará esse relatório, para que não fiquemos descobertos. Um

outro ponto que destacou foi a necessidade de darmos respaldo aos alunos, de modo a

estarmos próximos a eles, neste momento tão delicado. O prof. Aluísio disse que o SIGAA

pode ser um bom ambiente para disseminar material, talvez seria o mais apropriado, visto

que é um ambiente institucional, e reforçou o argumento da falta de orientação acerca de

como fazer  EAD.  O  prof.  Pablo  disse  também que  a  PROEN vai  oferecer  curso  de

capacitação para EAD. Ele também afirmou que usamos novas tecnologias como parte de



nossas  aulas,  ou  seja,  essas  webconferências,  por  exemplo,  não  são só  para  esse

momento. O prof. Robenilson afirmou que as decisões estão sendo dinâmicas e que tudo

muda  muito  rápido,  e  convidou  os  membros  desse  Colegiado  para  assistirem  a

Webconferência sobre Docência em tempos de Isolamento Social, ofertada pela UFAL-

Maceió. 

Por  fim,  este  Colegiado  orienta  a  continuação  das  atividades  remotas,  dando

liberdade para que cada professor (dentro de cada perfil formativo e habilidade técnica)

possa  encontrar  a  melhor  forma  de  trabalhar  online,  com  os  estudantes  das  suas

respectivas turmas, enquanto a PROEN não publica normativo sobre o rol de atividades

remotas a serem desenvolvidas. Esgotada as discussões, referentes aos pontos de pauta,

o Coordenador do curso de Licenciatura em Física, encerrou a reunião e lavrou esta ATA,

que depois  de  lida  e  aprovada,  foi  assinada digitalmente  pelos  docentes  e discentes

membros deste Colegiado. 
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