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ATA Colegiado do curso de Licenciatura em Física - IFAL- Campus Piranhas
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, o Colegiado do Curso
de Licenciatura em Física, se reuniu para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1Núcleo Docente Estruturante (NDE); 2- Avaliação Final do semestre 2019.2; 3Prática Extensionista como Componente Curricular (PECC)- Avaliação; 4- Calendário
2020.1; 5- O que ocorrer. O professor Robenilson iniciou a reunião falando sobre a
importância do Núcleo Docente Estruturante, e sobre a importância desse Núcleo
para o acompanhamento e avaliação do curso, o prof Pablo chamou atenção para a
atualização das bibliografia, para a constante atualização delas. E também para a
verificação dessas bibliografias na Biblioteca Física e na Biblioteca Virtual. Dando
continuidade a reunião o prof Robenilson seguiu para a discussão do 2° ponto de
pauta e passou a palavra para o prof Jailson. O docente fez a sua avaliação da turma
do semestre 2019.2. O mesmo relatou que percebeu um certo relaxamento da turma.
O prof também disse que sentiu a necessidade de uma disciplina introdutória de
Organização do Trabalho Acadêmico. Mas no geral, a turma é frequente e são
esforçados. O prof Pablo corroborou com a fala do prof Jailson, no sentido de que a
turma também relaxou, no sentido de ter caindo o desempenho acadêmico. Por outro
lado, o mesmo relatou que houve crescimento da turma, pois eles produziram a 1°
Mostra de Diversidade e Inclusão Social, e mostraram o seu protagonismo estudantil
organizando um evento grande e de impacto regional. O prof Robenilson também
informou sobre a importância da avaliação dos docentes pelos discentes, utilizando
um instrumento de avaliação para ser analisado pelo NDE. Dando continuação, foi
posto em pauta a Prática Extensionista como Componente Curricular (PECC). Essa
prática foi ofertada pela primeira vez neste semestre, e ainda é um desafio. No curso
de Licenciatura em Física ela se torna obrigatória desde o 2° semestre do curso.
Para tanto o estudante precisa fazer um total de 45 h de PECC. O Colegiado precisa
garantir a execução dessa atividade, bem como a participação do maior número de
professores e de alunos. Sendo necessário fazer o registro da PECC no Plano de
Ensino. O evento foi muito significativo destacou o prof Robenilson. Ele chamou
atenção a cerca do planejamento da PECC, pois deve ser registrado no plano de
Ensino e ainda é um grande desafio. O prof Pablo destacou que não
necessariamente os temas devem estar ligados. As disciplinas podem fazer
atividades diferentes, o que seria muito rico para o curso. O prof Robenilson chamou
atenção para a obrigatoriedade e importância de desenvolver a PECC, e uma
sugestão dada para a sua realização, foi pensar em um tema gerador. O prof Jailson
deu a ideia de trabalhar a partir da disciplina de História da Educação, trabalhar com
a reconstrução da História de Educação do Município de Piranhas. O próximo ponto
de pauta discutido foi sobre o Calendário acadêmico, para este tema o prof
Robenilson apenas apresentou algumas datas importantes, pois o Calendário

Acadêmico já foi aprovado pelo Comcamp. Dessa forma o prof Robenilson chamou
atenção para o início do semestre em 04 de fevereiro de 2020. No último ponto O
que ocorrer, foi discutido sobre as Férias dos professores que ainda não possuiam
este direito. Pois para atender uma necessidade dos Cursos, o Departamento de
Ensino vai fazer um levantamento para saber a necessidade da oferta de curso de
férias. Aproveitar o momento para os alunos que foram retidos ficarem
semestralizados. A representante discente Stefane fez um relato sobre a avaliação
do semestre na visão dos discentes, a mesma disse que para ela foi tudo novo e
muito bom. No entanto, os discentes priorizaram as disciplinas que eram
pré-requisitos. Mas no geral ela fez uma avaliação positiva do semestre de 2019.2.
Não tendo mais nada a relatar, eu Robenilson Ferreira dos Santos, na qualiade de
secretário desta reunião, lavrei esta ata, que será lida e assinada por mim e pelos
membros do colegiado.
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