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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, o Núcleo Docente
Estruturante do curso de Licenciatura em Física, se reunião para tratar sobre os
seguintes pontos de pauta: 1- Bibliografia; 2- Grupo de Trabalho- Reformular
questionário para avaliação do curso (docentes, professores, estrutura Física); 3-

4- O que mais ocorrer. OLevantamento de pontos negativos e positivos do curso. 
prof. Robenilson Ferreira iniciou a reunião informando que o NDE precisa
constantemente verificar o acervo da Biblioteca do Campus, verificando os títulos já
adquiridos e os que serão adquiridos, bem como fazer as constantes atualizações na
Bibliografia e também verificar a oferta da Biblioteca virtual, bem como o seu uso
pelos docentes e discentes. O prof. Jailson Costa ressaltou a importância de termos
todos os títulos na Biblioteca, para ele, o livro é um material didático muito importante
para os discentes e docentes. Enquanto encaminhamento deste ponto, foi sugerido
que o Núcleo entrasse em contato com a Biblioteca do Campus para avaliar o acervo
e os processos de compra em andamento e os programados. Dando seguimento a
reunião, o segundo ponto de pauta tratou sobre a criação de Grupos de Trabalho
para pensar e reformular os questionários para avaliação do curso (docentes,
professores, estrutura Física). Estes grupos de trabalho serão importantes para que o
Núcleo possa dividir as tarefas, e fazer as investigações mais detalhadas de cada
uma das dimensões que compõe o Curso. O prof. Pablo deu a sugestão em dividir
por áreas de conhecimento. Inicialmente os grupos foram divididos da seguinte
forma: Profs Pablo e Jailson para analisarem a blibiografia das disciplinas de
Educação, profs Robenilson e Ricardo para analisarem as bibliografias das
disciplinas de Física, e os Profs Danilo e Erilaine para analisar as bibliografias das
disciplinas de Matemática. Tal análise será fundamental para ajuste e atualização
das bibliografias verificando a sua disponibilidade seja na Biblioteca Física ou Virtual.
O terceiro ponto de pauta tratou sobre a necessidade pelo Núcleo de um
levantamento de pontos negativos e positivos do curso. O prof. Ricardo sugeriu que
tal investigação possa ocorrer constantemente, pois isso pode ser uma grande
ferramenta para possíveis planos de ação deste Núcleo. Tal investigação teria por
base as dimensões das avaliações do SINAES e também o que preza o PPC do

No ponto de pauta quatro, o que ocorrer não houve nova inserção decurso. 
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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