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ATA DA 1ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
LICENCIATURA EM FÍSICA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS (CAMPUS
PIRANHAS) REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2020.2, REALIZADA EM 17 DE
MARÇO DE 2021
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, os membros
do Núcleo Docente Estruturante, realizaram a 1ª reunião do NDE do Curso de Licenciatura em
Física, do 2° semestre de 2020.2. O encontro ocorreu através de uma sala virtual do aplicativo
Google Meet. A sessão foi conduzida pelo Professor presidente, Robenilson Ferreira dos
Santos e contou com a presença dos seguintes professores: Danilo Olimpo Gomes, Erilaine
Barreto Peixoto, Jailson Costa da Silva, Pablo Fabrício da Conceição, Ricardo Batista do
Carmo e o técnico em assuntos educacionais Marcos Vicente Miranda Santos. No início do
expediente, o presidente do Núcleo deu início à reunião apresentando os pontos de pauta que
guiaram as discussões, a saber: 1) Demanda dos semestres anteriores, 2) Avaliação do cursoSinaes e 3) O que ocorrer. O professor Robenilson lembrou da Avaliação do Semestre
passado, avaliação do, atualização de bibliografia e rever acervo da biblioteca, proposta de
trabalhar em pequenos grupos e com documento online, criar GTs para organizar os
documentos que ficaram pendentes no semestre passado. No segundo ponto de pauta,
Avaliação do Curso pelo Sinaes, ainda não se tem informações de quando acontecerá. Mas já
se sabe que o processo começa com o preenchimento do questionário pelo coordenador do
curso, por isso, é importante colocar em dia a documentação necessária para esta avaliação.
Também é muito importante criar um grupo de estudos em Física que poderá se transformar
em um grupo de pesquisa no decorrer do ano. É importante ter pelo menos um grupo voltado
apenas para o ensino de física. O grupo de estudos é mais simples de se criar do que o grupo
de pesquisa que depende de demandas externas. Além disso, criar um GT para estudar o
documento referente à avaliação do Sinaes. No que ocorrer, falou-se do problema enfrentado
pelos professores de entrar em contato com os estudantes do curso, pois foram poucos que
disseram que conseguiram se adaptar ao ensino remoto emergencial, por isso, entraremos em
contato com os estudantes para buscar essas respostas da pouca participação. Nada mais
havendo a tratar, eu, Marcos Vicente Miranda Santos, na qualidade de secretário, lavrei a
presente ata, assinada por mim, pelo presidente do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Física e pelos demais membros presentes.
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