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Instituto Federal de Alagoas, campus Piranhas

Ata da 2a. Reunião do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física

A reunião do colegiado ocorreu no dia 6/2/2019, na Sala de Reuniões da Diretoria do campus
Piranhas. Às 10h50, tendo sito constatado quorum, deu-se início à reunião. Presentes
estávamos: Danilo Olímpio Gomes; Enedina Souto; Jailson Costa da Silva; Karciano José dos
Santos Silva; Luís Márcio Nogueira Fontes, escolhido como secretário da reunião; Pablo
Fabrício da Conceição e Robenilson Ferreira dos Santos, que presidiu os trabalhos. A reunião
contou ainda com a participação de Antonio Iatanilton Damasceno de França. A reunião
iniciou-se com a publicação e discussão da grade horária do curso de Física. Notou-se que
Enedina mudaria sua jornada de trabalho presencial de segunda a quarta para de quarta a sexta.
Pablo notou um choque em seu horário no curso superior com uma de suas aulas na EJA. Em
seguida, Iatanilton distribuiu a cada um dos presentes seus novos horários individuais. O
próximo ponto de pauta dizia respeito à programação da Semana de Integração Acadêmica,
cujo início está marcado para às 19h do dia 11/2. Foi pedido aos professores que estivessem
presentes nesta data, para se apresentarem aos novos alunos. A programação para todos os três
dias do evento foi entregue a todos. Em seguida, Karciano pediu a palavra para dar um
informe: ele e Cintia haviam sido convidados para palestrar no campus Maceió do IFAL, sobre
a criação do curso de Física. Karciano notou a importância da integração entre os dois campi.
O próximo ponto de pauta concernia o calendário acadêmico. Foi notado, primeiro, que há
sábados letivos previstos em nosso calendário; a sugestão da coordenação foi que nesses
sábados fossem feitas atividades a distância, devidamente registradas no SIGAA. Notou-se
também que esses sábado são rotativos: cada sábado corresponde a um dia da semana, e
apenas os professores que lecionam nesse dia precisam propor atividades então. Como o
SIGAA foi mencionado, a coordenação notou que talvez demore 1 ou 2 semanas para as
turmas serem cadastradas e estarem disponíveis para acesso. Ainda, um e-mail ficou de ser
enviado esclarecendo a política de notas e avaliações do curso; o que foi notado, já, é que a
média do curso é 7,0. Voltamo-nos, depois, à discussão sobre o Núcleo Docente Estruturante
(NDE). Primeiramente, foi dito que precisaríamos de 5 pessoas para compô-lo. Algumas
questões então surgiram: como escolher essas pessoas? Por voto? Por convite? Como garantir
representatividade das diversas áreas que compõem o curso? Uma proposta inicial foi feita de
que contemplássemos cada eixo estruturante do PPC do curso com um representante no NDE.
Essa proposta foi para votação e foi aprovada por unanimidade. Foi notado que alguns eixos -
por exemplo, o pedagógico - contam com apenas um professor, caso em que a escolha do
representante se torna óbvia. Porém, não foi decidido como proceder nos casos em que há mais
de um professor por eixo. Na verdade, a questão que travou a discussão foi a de saber se o
NDE contaria com 5 membros apenas ou com 5 membros mais o coordenador (portanto, 6 ao
total). Robenilson se comprometeu a elucidar essa questão até a próxima reunião, quando a
discussão mais ampla será retomada. Na sequência, os seguintes informes foram dados: (i) o
SISU preencheu 24 vagas, a maioria com alunos do entorno; a segunda chamada está para
acontecer; (ii) os livros do curso foram pedidos, mas não chegaram. Por fim, foi notado que os



alunos do curso precisarão de acesso a cópias baratas, e que presentemente não temos solução
para isso no campus. Foi indagado se haveria possibilidade de os alunos terem acesso à
reprografia do campus, talvez usando as cotas dos professores. Pablo sugeriu que oferecer uma
copiadora com cópias baratas poderia ser uma importante ação do Centro Acadêmico (CA) -
talvez, inicialmente, do CA do curso de Engenharia Agronômica, que já está estabelecido. A
sugestão foi considerada boa e ficou de ser repassada aos alunos. Discutidos todos esses
assuntos e, não tendo mais o que discutir, a reunião findou-se às 11h47. Eu, Luís Márcio,
lavrei esta ata, que atesto e a que subscrevo.

Piranhas, 7 de fevereiro de 2019.
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