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ATA de Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de

Licenciatura em Física - IFAL- Campus Piranhas

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, o Núcleo Docente Estruturante

do Curso de Licenciatura em Física se reuniu para tratar sobre os seguintes pontos de pauta: 1-

Carga Horária do Estágio Dois; 2- O que mais ocorrer. Quem participou da reunião foram os

professores: Robenilson Ferreira dos Santos, Erilaine Barreto Peixoto, Jailson Costa da Silva,

Ricardo Batista do Carmo, Pablo Fabrício da Conceição e Danilo Olímpio Gomes. O professor

Robenilson começou a reunião explicando acerca das dificuldades encontradas para a

realização do estágio dois. A professora Erilaine falou sobre a sua preocupação quanto à carga

horária para a realização do estágio, como as impossibilidades em poder ofertar o estágio por

causa da pandemia. O professor Robenilson falou sobre a carga horária para a realização do

estágio. A professora Erilaine explicou sobre o planejamento para cada aluno. O professor

Robenilson falou sobre a bibliografia utilizada pela escola visitada, a qual não foi passada para

ele pela coordenação pedagógica. Explicou, ainda, acerca da discrepância entre os calendários

escolares para que os estágios ocorram. O professor Pablo quis entender melhor como ocorreu

o estágio na época em que os professores licenciados em Física presentes na reunião eram

alunos. O professor Robenilson voltou a falar sobre as escolas que poderão receber os

estagiários. O professor Danilo falou se haveria a possibilidade de haver um estágio nos

moldes de como ocorre com estudantes de medicina, ou seja, hospital escola

(acompanhamento), algo experimental. O professor Pablo questionou a professora Erilaine

sobre como o estágio estava acontecendo anteriormente e a mesma respondeu acerca das

dificuldades encontradas com os mesmos. O professor Pablo mencionou que seria interessante

criar algo parecido com uma Escola de Aplicação para que ocorresse o estágio. A professora

Erilaine explicou que é necessário observar dois tipos de documentos para o estágio: o PPC e a

deliberação 63, já que é presencial. O professor Robenilson enfatizou a questão da legalidade



para a realização do estágio. O professor Danilo questionou sobre o fato de caso não haja

escola para fazer o estágio, como faria? O professor Pablo explicou sobre o NDE,

flexibilizando a possibilidade de fazer estágio em cidades adjacentes. O professor Jailson

explicou como era quando ele trabalhou na UFAL, em relação a estágios, onde os estudantes

faziam nas cidades de origem. Jailson explicou que fazia o contato com as escolas. O professor

Robenilson falou sobre a carga horária mínima do estágio para estudantes de nível superior,

conforme deliberação Nº63. Explicou, ainda, que falou com a coordenadora das licenciaturas e

de estágio em Maceió, onde em Maceió estão praticando de trinta a quarenta horas de regência

plena. Os professores da reunião debateram em não adiar o estágio. A professora Erilaine

explicou acerca da importância de um coordenador de estágio, para dar suporte ao

Coordenador de Curso. O professor Robenilson refletiu sobre todas as articulações necessárias

para que ocorra o estágio de uma forma satisfatória, bem como a importância da imagem dos

alunos no estágio. O professor Danilo perguntou sobre a possibilidade da função do

coordenador de estágio, porém o professor Pablo explicou que não há gratificação para a

função. O professor Robenilson falou sobre sua preocupação com o estágio em decorrência de

estarmos no final do ano. Falou também sobre a carga horária do estágio (carga horária

máxima de fevereiro a março de dois mil e vinte dois) nas escolas do Estado e Município. A

outra situação é em relação à ampliação das Escolas Campo. O professor Jailson explicou que

é preciso estreitar laços com as escolas para poderem receber os estudantes e solicitou como

justificativa do estágio ser na microrregião do sertão alagoano (Delmiro Gouveia, Olho D´água

e Piranhas). O professor Robenilson enfatizou bastante sobre a questão da carga horária, que

os documentos norteadores de estágio não são claros quanto a isso. O professor Danilo falou

sobre a ideia de revogar somente uma decisão, que é de ser dentro do Município e justamente

essa restrição é muito complexa, até por conta do tamanho do Município, quantas escolas que

o Município tem. Conforme o professor Robenilson, o núcleo concorda em ofertar o maior

número de carga horária em regência plena possível para os alunos e enfatizou que o estágio

dois vai ocorrer e o professor orientador vai tentar repor a carga horária, tentando expor os

alunos ao máximo na regência plena, prevendo quinze horas de regência nas escolas do

Município de Piranhas e entorno e também a inclusão de Olho D´água do Casado e Delmiro

Gouveia como campo de estágio. O núcleo ainda indica o coordenador de estágio como sendo

algo urgente para a articulação e execução dos estágios. Não tendo mais nada a relatar, eu,

Robenilson Ferreira dos Santos, lavrei esta ata, que depois de lida será assinada por mim e

pelos membros do Núcleo Docente Estruturante
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