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

de Licenciatura em Física - IFAL- Campus Piranhas

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em Física, se reunião pela primeira vez
para tratar sobre o início dos trabalhos de acompanhamento e consolidação do
Curso. Os pontos de pauta da reunião formam: 1- Criação do NDE; 2- Atribuições e
Responsabilidades do Núcleo; 3- O que mais ocorrer. O prof. Robenilson Ferreira,
presidente do Núcleo iniciou a reunião parabenizando os membros por mais este
importante passo para o recém-iniciado curso de Licenciatura em Física do Campus
Piranhas, como sendo um ganho imenso para a região. Diante da importância e da
carência em professores de Física para a região do sertão alagoano, no baixo São
Francisco. O NDE inicialmente composto pelos professores: Robenilson Ferreira
(Presidente do Núcleo e Coordenador do Curso), Pablo Fabrício (membro), Jailson
Costa (membro), Antônio Iatanilton (membro) e Danilo Olímpio (membro), todos
professores com dedicação exclusiva e docentes do Curso de Licenciatura. Os
membros também relataram a grande importância do Núcleo para a consolidação do
Curso em uma região tão carente de professores de exatas. Após este momento de
apresentação e posse dos membros, o presidente da reunião passou para o 2° ponto
de pauta, que foi a leitura das atribuições e responsabilidades do Núcleo, como
consta no Projeto Político Pedagógico do Curso , que foi embasado pela resolução
01/2010 - MEC, e também pela Portaria nº 1714/GR/Ifal, de 1º de dezembro de 2010.
O prof. Pablo Fabrício, ressaltou a grande responsabilidade do Núcleo para o bom
andamento do curso. O presidente da reunião chamou atenção para a integração
deste Núcleo com o Colegiado do Curso, de modo que este possa somar forças para
que o processo de acompanhamento possa ocorrer de maneira fluida. No ponto de
pauta três o que ocorrer não foi inserido nenhum argumento. 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.

(Assinado digitalmente em 15/07/2021 10:14)
ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANCA

DIRETOR GERAL
Matrícula: 1880563

(Assinado digitalmente em 15/07/2021 11:35)
DANILO OLIMPIO GOMES

COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04)
Matrícula: 2405904



(Assinado digitalmente em 15/07/2021 09:08)
JAILSON COSTA DA SILVA

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO

Matrícula: 1283261

(Assinado digitalmente em 11/08/2021 15:46)
PABLO FABRICIO DA CONCEICAO

CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 1781411

(Assinado digitalmente em 14/07/2021 23:58)
ROBENILSON FERREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2124937

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 353 2021 ATA 14/07/2021

f271ee4df9

https://sipac.ifal.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

