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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
-IFAL CAMPUS PIRANHAS DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019.
Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2019, às 11h:21min da manhã, reuniram-se na sala
da direção do IFAL, Campus Piranhas, os membros do Colegiado do Curso de Licenciatura
em Física, Robenilson Ferreira da Silva, Pablo Fabricio da Conceição, Aluísio Bezerra de
Carvalho, Antônio Iatanilton Damasceno de França, Thiago Wagner Oliveira dos Santos e as
representantes discentes Stefane Carvalho de Jesus e Suzi Cristiane Soares da Silva. Os
membros Jailson Costa da Silva, Danilo Olímpio Gomes e Gilberlânia Pereira Santos Silva
justificaram sua ausência. As pautas para discussão foram: 1- Informes da reunião de
coordenadores do dia 19/10/2019; 2-Nota Mínima do curso de Física para ingresso via Enem;
3- Prática Extensionista como componente Curricular; 4- Andamento das atividades
acadêmicas e desempenho da turma; 5-O que ocorrer. A reunião iniciou-se com a fala do
coordenador sobre o questionário de avaliação aplicado aos discentes no início do semestre,
com relação as disciplinas e avaliações, o mesmo foi utilizado para construção do Núcleo
Docente Estruturante do curso, o professor Antônio Iatanilton destacou a importância do
acompanhamento do curso pelo NDE, ressaltando a obrigação e objetivo do NDE de
acompanhar o curso durante os quatro anos, com relação ao desenvolvimento do curso e
possíveis adequações bem como a possibilidade de solicitar a avaliação anual ou bianual do
curso pela CPA, a Comissão Própria de Avaliação do IFAL. Sobre a reunião ocorrida na
reitoria com os coordenadores, falou-se a respeito da importância das reuniões do colegiado e
do núcleo docente estruturante, dando ênfase aos processos de avaliação do curso, para que
seja feita além da avaliação uma atualização sempre que necessário, o núcleo docente
estruturante ativo será estabelecido com o objetivo de fazer uma ligação com os alunos, para
buscar assim a nota inicial do curso com excelência, em busca do nível máximo do curso,
tendo dito também sobre o núcleo poder fazer alterações no PPC do curso, dentro da janela,
caso necessário, além disso, os projetos de ensino e extensão são necessários nessa busca, na
oportunidade foi discutida a necessidade do preenchimento do plano de aula no início do
semestre, para que os discentes possam acompanhar antes das aulas o que vai ser abordado.
Seguindo a pauta da reunião iniciou-se o debate acerca da nota mínima do curso, sendo a
discussão em torno das possibilidades de nota mínima por área, nota de corte geral e também
os prazos da chamada oral, houve também a informação da adesão da DEGRAD, com o fator
de regionalização com o acréscimo de 10% na nota, o colegiado aprovou a nota mínima,
matemática e ciências da natureza peso 2 sem nota mínima, e redação peso 1 com a nota da
redação sendo mantida em 300, o professor Aluísio não concordou com a permanência da
redação em 300. O professor Antônio Iatanilton reforçou a necessidade do preenchimento do
plano de aula antes do fechamento da turma. O próximo ponto de discussão foi a Prática
Extensionista como Componente Curricular que abrange 10% da carga horária a partir do
segundo semestre, que no semestre corrente será realizado com a formatação de um evento, a
1ª Mostra de Diversidade e Inclusão, com discussões dos temas na temática da inclusão com
participação de todos os professores e sendo necessário 3,4 h aula de cada professor, e a
formulação de atividades pelos professores, como palestras e oficinas, a partir desse semestre

todos os semestres deverão ser realizadas práticas extensionistas. O professor Aluísio propôs
uma possível futura mudança da disciplina História e Filosofia da Física para História da
Filosofia da Física. Próximo ponto a ser discutido foi o andamento das atividades acadêmicas e
desempenho da turma, o professor Antônio Iatanilton falou sobre algumas dificuldades no
início do semestre em que alguns alunos entravam e saiam da sala diversas vezes, mas relatou
que a situação não acontece mais, o coordenador Robenilson informou que o professor Danilo,
que não estava presente na reunião, entrou em contato e pediu que fosse falado sobre dois
alunos que tem dificuldades e estão muito abaixo da média para que fosse comentado pelos
demais professores sobre o desenvolvimento dos mesmos em outras disciplinas, o professor
Antônio Iatanilton concorda com o professor Danilo, o professor Aluísio falou que tinha mais
um discente que apresentava mais dificuldades durante as aulas dele, o professor Pablo
concordou com relação a esses alunos, e acrescentou que um deles é introspectivo, e inclui
uma aluna que deveria ser chamada para uma conversa, o professor Thiago Wagner falou
sobre alguns alunos que estão pagando matéria com ele que não demonstram interesse. O
professor Aluísio destaca que a turma é muito boa, e avalia positivamente, o Professor Pablo já
considera que nesse semestre houve uma queda de rendimento e até mesmo falta de esforço e
comprometimento. Sobre as demandas dos alunos foi pedido que o ar-condicionado ficasse
ligado por mais tempo, apostilas com fonte maior e o roteador mais próximo a sala. Como
resposta foi pedido para ser repassado para os alunos sobre a permanência das portas e janelas
fechadas para melhor aproveitamento do ar-condicionado, que a apostila será impressa em
fonte maior para aluna com baixa visão, o coordenador indica a importância da internet ser
usada em momentos corretos, pontuando que o uso está sendo efetuado em momentos
inapropriados como durante apresentações de seminários. Nada mais havendo a tratar, eu Suzi
Cristiane, na condição de secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida será
assinada pelos membros presentes deste Colegiado.
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