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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, em reunião virtual realizada pela plataforma  àsgooglemeet,
14 horas, iniciou-se a reunião dos professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para tratar da escolha
do material ofertado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2021 - Objeto 1 - Projetos Integradores e
Projeto de Vida. A reunião começou com a fala do professor Roberval Santos da Silva a respeito da autonomia dos
Institutos Federais para a escolha ou não do livro a ser utilizado em projetos integradores e projeto de vida; sobre a
incompatibilidade dos livros apresentados pelas editoras com a ementa das disciplinas de Humanas dos cursos
integrados ofertados e com os projetos de cursos do Campus Satuba. Os professores participantes da reunião
concordaram com as observações de Roberval Santos e ressaltaram que, caso a proposta de adoção de livro nesta
primeira fase seja rejeitada, os docentes continuarão no processo de escolha dos próximos objetos do PNLD 2021.
Após as avaliações feitas antecipadamente pelos professores da área de Ciências Humanas do Campus Satuba nos
livros ofertados pelas editoras credenciadas para participarem deste processo do Objeto 1 - PNLD 2021; após os
esclarecimentos iniciais e as pertinentes observações dos professores Gabriel Magalhães, Sérgio Ricardo, Álvaro
Queiroz e Gilberto Tenório, relacionadas ao tema em pauta, conclui-se que: 1 - Os livros didáticos apresentados para
escolha dizem respeito ao Novo Ensino Médio. Entretanto, o Instituto Federal de Alagoas não aderiu formalmente a
este Novo Ensino Médio; 2 - Os livros analisados não dialogam amplamente com as ementas vigentes nas diciplinas
de Ciências Humanas; 3 - A rejeição ao objeto 1 - PNLD 2021 não inviabiliza a escolha dos demais objetos do PNLD
2021; 4 - O material didático analisado não se apresenta enquanto fonte de consulta para os discentes por tratar apenas
da elaboração de projetos; 5 - Não ter havido, com a devida antecedência, processo formativo relacionado as propostas
constantes no Objeto 1 - PNLD 2021 para o corpo docente do Campus Satuba; e 6 - Por entendermos que o proposto
no Objeto 1 - PNLD 2021 dilui as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia em conteúdos didáticos
superficiais e confusos, além de desconsiderar as especificidades e os objetos de cada uma destas áreas do
conhecimento, os presentes a esta reunião, por unanimidade, rejeitam a adoção de qualquer um dos livros ofertados
pelo Objeto 1 - PNLD 2021. Após esta deliberação e não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 15
horas e 10 minutos, e eu, Roberval Santos da Silva, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos
professores das disciplinas que compõem a área de Ciências Humanas do IFAL/Campus Satuba. Satuba, 11 de março
de 2021.
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