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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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- Avaliação do semestre letivo de 2019.1; 2- PPC; 3-
Instrumentos de Avaliação; 4- O que mais ocorrer. O prof. Robenilson Ferreira iniciou
a reunião com a leitura de uma primeira pesquisa sobre a percepção dos estudantes
em relação ao semestre de 2019.1. Neste documento foram realizadas perguntas no
âmbito do desempenho acadêmico dos discentes, e também sobre o desempenho
didático dos professores. Considerando que o NDE, deve acompanhar e avaliar o
curso, este Núcleo busca identificar possíveis problemas em sua origem, para que
possam ser corrigidas. Os professores que ministraram aulas no semestre de
2019.1(Profs. Pablo e Jailson) e que também integram este Núcleo deram seus
depoimentos em relação a 1° turma do Curso. Eles relataram que a turma
apresentava dificuldades ligadas a problemas do Ensino Médio, mas apesar dos
problemas de base, a turma foi classificada como dedicada, interessada e motivada,
no entanto apresentou um médio desempenho acadêmico. As dificuldades dos
estudantes e do curso apontadas pela pesquisa e pelos professores configuram
como uma importante base de dados que precisam ser investigadas em suas
origens, pois como este Núcleo também faz o processo de acompanhamento, ele
também pode propor melhorias e sugerir sugestões de como sanar tais dificuldades.
Para um dos problemas relatados, seria interessante um curso de nivelamento para
os alunos ingressantes, ou mesmo modificações em programas de disciplinas. Dando
seguimento a reunião, no segundo ponto de pauta, o professor Robenilson Ferreira,
também chamou atenção para a Avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso
(PPC), pois cada professor necessita observar como anda a execução do mesmo e
propor modificações nos programas das disciplinas caso seja necessário,
aguardando para tanto a janela de modificação do PPC. Este processo de Avaliação
é muito importante, pois se torna crucial para manter um PPC atualizado e que seja
coerente com o perfil do egresso e do Mundo do Trabalho. No terceiro ponto de
pauta, que tratou sobre Instrumentos de Avaliação, o prof. Jailson Costa sugeriu
modificações na pesquisa que foi aplicada, de modo a ter um refinamento melhor dos
dados coletados. Assim, um dos encaminhamentos deste grupo, foi pensar em como
atualizar o Formulário de perguntas e também em como inserir mais instrumentos de
avaliação para um melhor acompanhamento do Curso. No ponto de pauta quatro, 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.
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