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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM

LICIENCIATURA EM FÍSICA/CPIR

ATA Nº 833 / 2021 - CPIR-CSLF (11.07.02.13) 

Nº do Protocolo: 23041.040193/2021-93
Piranhas-AL, 01 de dezembro de 2021.

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

de Licenciatura em Física - IFAL- Campus Piranhas

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezenove, o Núcleo
Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Física, se reunião para
tratar sobre os seguintes pontos de pauta: 1- Atuação do NDE; 2-
Instrumentos para acompanhamento do curso; 3- O que mais ocorrer. O
prof. Robenilson Ferreira iniciou a reunião fazendo a leitura das principais
atribuições do Núcleo, com o intuito de elaborar estratégias de
acompanhamento e avaliação com os membros. O prof. Atonio Iatanilton,
ressaltou a importância do núcleo neste momento inical do curso,
verificando a execução do PPC, bem como a aquisição do acervo da
biblioteca e dos laboratórios. O prof. Jailson e o prof. Pablo também
sugeriram que no final do semestre fosse realizado uma pesquisa com os
estudantes. Dando seguimento a reunião, o prof Robenilson passou para o
2° ponto de pauta, que tratava justamente sobre instrumentos de
Avaliação para o acompanhamento do curso de modo a abarcar as diversas
dimensões que compõe um curso de Graduação. Aproveitando as falas do
prof Jailson e do prof Pablo, o presidente desta reunião também concordou
com a criação de um formulário online para uma primeira pesquisa sobre a
percepção dos docentes e discente diante o primeiro semestre de 2019.
Este primeiro instrumento avaliativo também seria usado para coletar
informações sobre os pontos positivos e negativos do Curso. Após várias
discussões sobre as possibilidades e importância de instrumentos
avaliativos para embasar as decisões deste Núcleo, os membros chegaram
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no acordo para a criação deste formulário, e ficaram como
encaminhamento de pensar nos formatos e nas perguntas para atingir os
objetivos traçados. No ponto de pauta três, o que ocorrer não houve nova
inserção de argumentos. 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.
.

(Não Assinado) 
ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANCA 

Matrícula: 1880563 

(Não Assinado) 
DANILO OLIMPIO GOMES 

Matrícula: 2405904 
 
 
 

(Não Assinado) 
JAILSON COSTA DA SILVA 

Matrícula: 1283261 

 
 
 

(Não Assinado) 
PABLO FABRICIO DA CONCEICAO 

Matrícula: 1781411 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/12/2021 06:48) 
ROBENILSON FERREIRA DOS SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
Matrícula: 2124937 
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