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Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, do semestre letivo de 2021.1, o

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Física se reuniu para tratar

sobre os seguintes pontos de pauta: 1- Pendências do NDE; 2- Avaliação do Curso (MEC); 3-

Avaliação interna do Curso (CPA); 4- O que ocorrer. Os presentes foram: Danilo Olímpio

Gomes, Erilaine Barreto Peixoto, Ricardo Batista do Carmo e Robenilson Ferreira dos Santos

(presidente do NDE). O prof. Robenilson iniciou a reunião informando que no mínimo este

núcleo precisa se reunir duas (2) vezes por semestre, bem como o Colegiado do Curso,

normativos recentes aprovados. Uma vez que este núcleo tem a responsabilidade de

acompanhar e avaliar o Curso. O prof. Robenilson mencionou uma reunião que participou com

a profa. Erilaine, o qual foi dito as atribuições e importância deste núcleo para o Curso. O prof.

Robenilson pediu empenho cada vez mais deste grupo para um bom andamento dos trabalhos.

No ponto de pauta pendências, o prof. Robenilson disse que o grupo ficou de apresentar alguns

relatórios e alguns ajustes de bibliografias. E que enviou um e-mail para o bibliotecário

(Fábio) para que ele enviasse em uma planilha o acervo disponível, para que o NDE possa

fazer o trabalho de atualização das bibliografias do curso. Este núcleo precisa acompanhar o

processo de aquisição do acervo. Em relação à biblioteca virtual Pearson que se encontra

suspensa, o prof. Danilo disse que o convênio com o IFAL foi finalizado e acabou não

renovado, mas que até o momento encontrava-se suspensa, aguardando regulamentação para

retorno da mesma. O prof. Robenilson se mostrou muito preocupado com este impasse. O

prof. Danilo falou sobre a importância do ajuste de bibliografia no curso de Engenharia

Agronômica. A professora Erilaine questionou sobre como seria a organização do grupo para a

atualização das bibliografias. O prof. Robenilson disse que na reunião passado, foi dividido

grupos para facilitar esse trabalho de atualização. Ficando da seguinte forma: Robenilson e



Ricardo para analisarem as disciplinas de Física, Erilaine e Danilo analisarem as disciplinas de

Matemática e Jailson e Pablo ficando com as disciplinas de Educação. O prof. Robenilson

falou sobre a necessidade de conhecer o acervo e saber quais livros estão em processo de

compra, uma vez que a biblioteca está passando por este processo de novas aquisições. O prof.

Ricardo perguntou se existe uma data para a entrega do relatório e da biblioteca virtual. O

prof. Robenilson disse que ainda não foi informado sobre o retorno da biblioteca virtual. Mas,

que esta pauta já estava sendo discutida nas instâncias maiores do IFAL. O prof. Robenilson

entrou em contato com o Bibliotecário para fazer um levantamento do acervo presente no

Campus. O prof. Danilo fez uma observação acerca da importância do trabalho do NDE para

com a reformulação das bibliografias, mostrando o quanto este Núcleo se preocupa com esta

questão. O prof. Danilo sugeriu que o NDE possa já iniciar a preencher as fichas para

atualização das referências, partindo do material físico já presente na biblioteca, e também

acrescentando os periódicos pertencentes às disciplinas. O prof. Robenilson reafirmou a

necessidade de construir os relatórios de avaliação do curso nas suas variadas dimensões. O

prof. Robenilson citou o exemplo do processo de avaliação da Engenharia Agronômica, como

sendo um norte para ajudar na organização dos documentos comprobatórios. O prof. Danilo

falou sobre a sua experiência na atualização da bibliografia para o Curso de Engenharia

Agronômica, dando alguns detalhes sobre o trabalho conjunto do bibliotecário e os professores

envolvidos. O prof. Robenilson falou sobre a importância da construção do Plano de Ação

para o curso com base na Avaliação da CPA. Esta se dará quando a CPA finalizar o processo

de avaliação e gerar os dados referente ao curso. O prof. Ricardo sugere a ampliação dos

membros do NDE, para que mais professores possam contribuir com o Curso. Ao final das

discussões do 1° ponto de pauta, este núcleo chegou nos seguintes encaminhamentos:

Aguardar o relatório do acervo, que será elaborado pelo bibliotecário do Campus, iniciar o

ajuste das bibliografias com os grupos Gt’s indicados, aguardar o relatório de avaliação que

será gerado pela CPA para construção do Plano de Ação, escrever o relatório sobre avaliação

interna realizada pela Coordenação do Curso em 2019, revisar os instrumentos avaliativos para

uma melhor coleta e análise de dados. O prof. Danilo falou sobre a experiência em uma

reunião que tratou sobre as Incubadoras de empresas, que seria interessante analisar mais a

frente o sucesso dos egressos como forma de avaliação do sucesso do curso. No 2° ponto de

pauta, foi discutido sobre a avaliação MEC, e sobre a importância em gerar os relatórios

necessários para tal avaliação. O prof. Robenilson citou alguns exemplos de relatórios

necessários para a avaliação. O prof. Danilo sugeriu a elaboração de um relatório sobre os

impactos da Pandemia, retratando a impossibilidade da oferta das disciplinas práticas de

laboratório. Também lembrou da vigilância em relação ao plano de Ensino, que deve estar



devidamente registrado no SIGAA. No 3° ponto de pauta que tratou sobre a avaliação interna

do curso pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o prof. Robenilson solicitou ajuda para

um trabalho de conscientização e divulgação da pesquisa para que seja atingida o maior

número de respondentes docentes e discentes, considerando a data limite de 15 de julho de

2021 como prazo final. 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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