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Ao vigésimo segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se de modo remoto,
convocados pelo Coordenador do Curso, Anderson Savio de Medeiros Simões - mat. 1933866, os professores do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Química do Campus João Pessoa. Estiveram presentes os
professores: Gesivaldo Jesus Alves de Figueiredo -  mat. 1421077, Alessandra Marcone Tavares Alves de Figueiredo -
mat. 2353467, Edvaldo Amaro Santos Correia - mat. 1047608, Maria das Graças Negreiros de Medeiros - mat. 273645, Keliana
Dantas Santos – mat.1704307, Francisco Emanoel Ferreira de Almeida – mat. 1202744 e Suely Oliveira Carneiro – mat. 709887.
O Coordenador deu início a reunião, fazendo uma análise sobre o momento atual de suspensão das atividades, externando sua
opinião de que esta suspensão ainda irá perdurar por um longo período. Ele ainda relatou as discussões que têm surgido na
instituição sobre a possibilidade de implantação do ensino remoto. O professor Anderson Simões, a partir de uma análise das
primeiras portarias do MEC regulamentando o ensino remoto, verificou a impossibilidade de realização das disciplinas com
atividades de laboratório, as práticas profissionais e para os estágios supervisionados. Em seguida, o coordenador solicitou aos
presentes, sugestões de encaminhamentos do curso para a retomada das atividades. A professora Graça Negreiros relatou que
apenas algumas disciplinas teriam possibilidades de serem realizadas no ensino remoto e que, devido à realidade dos
estudantes do curso, estas atividades se tornam muito difíceis de serem implantadas. A professora ainda relatou a necessidade
de uma preparação dos professores, pois existe a possibilidade de um início de atividades de modo remoto a qualquer
momento. O professor Gesivaldo Figueiredo relatou a experiência de um curso ministrado no PDVL e que para a implantação do
ensino remoto, neste momento, seria necessário equipamentos e infraestrutura para a realização destas aulas remotas. A
professora Keliana Dantas destacou que outros cursos da instituição estão de acordo com a implantação. A professora relatou
da dificuldade dos estudantes, pela falta de equipamentos, para acompanhamento das atividades e que, no momento, seria
importante o cuidado com a saúde mental. A professora Keliana Dantas chamou atenção para o fato de que ensino remoto é
uma tendência, mas que uma dificuldade seria a falta infraestrutura para as disciplinas em laboratório. A professora Alessandra
Marcone relatou os trabalhos desenvolvidos no PET, em forma remota, e a realidade dos discentes quanto ao acesso à internet.
Ela ainda destacou a realidade de alguns alunos do primeiro período que são da zona rural e que ficariam impossibilitados de
acompanhar as aulas remotas. O professor Francisco Emanoel destacou a convergência dos discursos para as dificuldades dos
alunos. O professor ainda chamou atenção para a necessidade de uma preocupação com a saúde mental de estudantes e
professores e que um ensino remoto atropelado poderia gerar sérios problemas pedagógicos nas disciplinas do curso. O
professor destacou que as características da instituição e do curso dificultam a implantação do ensino remoto e que é
necessária uma preocupação com a qualidade do ensino. O professor Edvaldo Amaro comentou que variáveis como a habilidade
dos professores, a estrutura e a saúde dos discentes devem ser avaliadas para a decisão. O professor também destacou que o
uso destas tecnologias é um processo que já se iniciou e é irreversível. O professor ainda comentou sobre a impossibilidade das
aulas de laboratório não presenciais e da dificuldade dos alunos em receber essas informações. O professor Emanuel Almeida
sugeriu para o retorno das atividades presenciais a fragmentação das turmas para diminuição do número de alunos por ambiente
e de um trabalho de conscientização para o uso de máscaras e de álcool 70% de modo a diminuir o contágio. A professora
Alessandra Marcone destacou que o número de alunos seria um dificultador na logística desta divisão, entretanto, que essa



fragmentação se mostra necessária. O professor Anderson Simões indicou que uma possibilidade para esta fragmentação seria
um revezamento das turmas, semanalmente. O professor ainda destacou a necessidade de um cuidado com a saúde mental de
professores e discentes, principalmente, quando iniciarem os casos da doença na instituição. A professora Keliana Dantas
relatou a realidade de alguns estudantes do IFPB e de que já se iniciou os casos na comunidade da instituição. A professora
destacou a dificuldade de estrutura dos alunos para a realização do estudo no seu domicílio. A professora Graça Negreiros
comentou sobre o projeto de extensão aprovado para a produção de saneantes para serem utilizados em instituições externas e
no próprio IFPB e que está aguardando os recursos para iniciar o projeto.  A professora Suely Carneiro também alertou para
dificuldades dos discentes aos equipamentos para acesso à internet e destacou a necessidade de capacitações para os
professores. A professora Alessandra Marcone chamou atenção para a saúde mental dos estudantes, trazendo o exemplo dos
estudantes do PET, que estão tendo de realizar atividades remotas semanais e que alguns estão passando por dificuldades,
devido a casos de doença na família. O professor Edvaldo Amaro pediu a palavra para socializar a exigência de prazos para os
programas PET e que mesmo em situações adversas, o PET Química tem se apresentado como um modelo de execução das
atividades durante este período. Dando continuidade à pauta prevista, o professor Anderson Simões informou aos presentes
sobre uma resposta enviada pela coordenação ao DES no que diz respeito à necessidade de participação do curso no Edital da
PRE para reformulação do PPC para adequações às resoluções internas do IFPB. O professor indicou que a coordenação
encaminhou ao DES uma solicitação para que o processo de reformulação do PPC fosse realizado em momento posterior, de
modo a atender tanto as resoluções internas do IFPB, como a resolução CNE/CP 02/2019, o que foi prontamente aceito pelos
presentes. O professor Emanoel Almeida e o professor Edvaldo Amaro alertaram para a necessidade de documentações de
todas as discussões realizadas com a DES, DDE e DG. O professor Anderson Simões solicitou aos membros formularem as
possíveis propostas para a reformulação futura do PPC. O professor Edvaldo Amaro destacou sobre a necessidade da disciplina
Química Ambiental se tornar pré-requisito para Processos Industriais. A professora Graça Negreiros sugeriu que a disciplina
Educação Ambiental e Sustentabilidade fosse ministrada em período anterior a Química Ambiental. Finalizando a reunião, os
presentes indicaram como encaminhamento que o curso de Química não é favorável ao ensino remoto e que quando as
atividades didáticas retornem de modo presencial, as turmas sejam fragmentadas e que o IFPB invista em insumos para
produção de saneantes e desinfetantes como ações de diminuição do contágio na instituição e que também forneça condições
para os estudantes retornarem às atividades didáticas. Nada mais havendo a tratar, eu, Anderson Savio de Medeiros Simões,
transcrevi a reunião em forma de ata que, após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.   
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