


real i zassem as a vidades individualmente e  que seria necessário uma organização dos espaços para quereal i zassem as a vidades individualmente e  que seria necessário uma organização dos espaços para que

os discentes guardassem seus materiais.  Janainy Geisa enfa zou a importância da definição do númeroos discentes guardassem seus materiais.  Janainy Geisa enfa zou a importância da definição do número

de alunos que poderiam u l i zar o laboratório, simultaneamente. O professor Anderson Simõesde alunos que poderiam u l i zar o laboratório, simultaneamente. O professor Anderson Simões

concordou que estas ações eram extremamente necessárias,  mas que estavam sendo real i zadas, pelaconcordou que estas ações eram extremamente necessárias,  mas que estavam sendo real i zadas, pela

gestão do campus João Pessoa, num momento tardio e  que já deviam ter sido real i zadas. Ele  aindagestão do campus João Pessoa, num momento tardio e  que já deviam ter sido real i zadas. Ele  ainda

enfa zou que este  atraso impactava nas a vidades pedagógicas do curso. O professor Antônio Cíceroenfa zou que este  atraso impactava nas a vidades pedagógicas do curso. O professor Antônio Cícero

concordou com o professor Anderson Simões e  re latou que este  planejamento devia ter sido fe i toconcordou com o professor Anderson Simões e  re latou que este  planejamento devia ter sido fe i to

antecipadamente, pois várias a vidades do campus precisariam retornar. Ele  apresentou oantecipadamente, pois várias a vidades do campus precisariam retornar. Ele  apresentou o

planejamento que nha real i zado para a discipl ina Química Anal í ca Quan ta va e  que, devido aplanejamento que nha real i zado para a discipl ina Química Anal í ca Quan ta va e  que, devido a

decisão de não oferta das aulas híbridas, neste  momento, con nuaria com o planejamento real i zado emdecisão de não oferta das aulas híbridas, neste  momento, con nuaria com o planejamento real i zado em

2021.1. A professora Graça Negrei ros fez alguns ques onamentos sobre os reagentes do laboratório,2021.1. A professora Graça Negrei ros fez alguns ques onamentos sobre os reagentes do laboratório,

que foram prontamente respondidos pelos técnicos e  pelo professor Antônio Cícero. O professorque foram prontamente respondidos pelos técnicos e  pelo professor Antônio Cícero. O professor

Gesivaldo de Figueiredo apresentou sua preocupação com a infraestrutura do campus para o retorno àsGesivaldo de Figueiredo apresentou sua preocupação com a infraestrutura do campus para o retorno às

a vidades híbridas e  comentou sobre sua percepção de que a gestão do campus não estava real i zando aa vidades híbridas e  comentou sobre sua percepção de que a gestão do campus não estava real i zando a

manutenção da infraestrutura, nos úl mos anos. O professor Gesivaldo de Figueiredo ainda fez ummanutenção da infraestrutura, nos úl mos anos. O professor Gesivaldo de Figueiredo ainda fez um

relato da subs tuição das aulas prá cas por vídeos das a vidades experimentais,  na discipl ina Químicare lato da subs tuição das aulas prá cas por vídeos das a vidades experimentais,  na discipl ina Química

Experimental  I I .  Janainy Geisa sol ici tou aos professores, que usariam o laboratório para a produção deExperimental  I I .  Janainy Geisa sol ici tou aos professores, que usariam o laboratório para a produção de

vídeos, que compar lhassem as informações do planejamento. O professor Antônio Cícero comentouvídeos, que compar lhassem as informações do planejamento. O professor Antônio Cícero comentou

sobre sua experiência com gravação de vídeos e  que o uso de vídeos produzidos no laboratório foisobre sua experiência com gravação de vídeos e  que o uso de vídeos produzidos no laboratório foi

posi vo para aprendizagem dos estudantes. Ele  comentou sobre alguns programas de edição queposi vo para aprendizagem dos estudantes. Ele  comentou sobre alguns programas de edição que

auxi l iam nestas produções. O professor Gesivaldo de Figueiredo comentou sobre a importância do usoauxi l iam nestas produções. O professor Gesivaldo de Figueiredo comentou sobre a importância do uso

destes vídeos nas AENPs. A professora Graça Negrei ros ques onou se  ex is ria algum suporte  para adestes vídeos nas AENPs. A professora Graça Negrei ros ques onou se  ex is ria algum suporte  para a

produção destes vídeos. O professor Anderson Simões informou que era possíve l  ter o suporte  dosprodução destes vídeos. O professor Anderson Simões informou que era possíve l  ter o suporte  dos

técnicos de laboratório. O professor Edvaldo Amaro comentou sobre a importância da organização de umtécnicos de laboratório. O professor Edvaldo Amaro comentou sobre a importância da organização de um

calendário para o uso do laboratório seguindo as orientações dos protocolos de biossegurança. Acalendário para o uso do laboratório seguindo as orientações dos protocolos de biossegurança. A

professora Alessandra Marcone também apresentou sua preocupação com a manutenção naprofessora Alessandra Marcone também apresentou sua preocupação com a manutenção na

infraestrutura do campus para o retorno às a vidades. Ela reforçou que quando retornar às a vidadesinfraestrutura do campus para o retorno às a vidades. Ela reforçou que quando retornar às a vidades

presenciais ofertará oficinas re lacionadas com a discipl ina Química Experimental  I .  A professora Márciapresenciais ofertará oficinas re lacionadas com a discipl ina Química Experimental  I .  A professora Márcia

de Lourdes ques onou se  para o período 2021.2 seria ofertado o Estágio Supervisionado I,  devido aode Lourdes ques onou se  para o período 2021.2 seria ofertado o Estágio Supervisionado I,  devido ao

número reduzido de professores supervisores e  da dificuldade da real i zação de estágio fora do IFPB,número reduzido de professores supervisores e  da dificuldade da real i zação de estágio fora do IFPB,

neste  momento de pandemia. O professor Anderson Simões informou que seria ofertado, já que asneste  momento de pandemia. O professor Anderson Simões informou que seria ofertado, já que as

ins tuições públ icas estavam retornando às a vidades e  que perguntaria aos docentes do IFPB quaisins tuições públ icas estavam retornando às a vidades e  que perguntaria aos docentes do IFPB quais

poderiam supervisionar os estagiários. O professor Anderson Simões comentou sobre a l i cença médicapoderiam supervisionar os estagiários. O professor Anderson Simões comentou sobre a l i cença médica

do professor Emanoel  de Almeida que duraria as 04 primeiras semanas do período 2021.2. Após algunsdo professor Emanoel  de Almeida que duraria as 04 primeiras semanas do período 2021.2. Após alguns

ques onamentos, ficou definido que o professor Edvaldo Amaro assumiria as discipl inas Físico Químicaques onamentos, ficou definido que o professor Edvaldo Amaro assumiria as discipl inas Físico Química

I e  Físico Química I  e  o professor Anderson Simões assumiria a discipl ina Laboratório com MateriaisI  e  Físico Química I  e  o professor Anderson Simões assumiria a discipl ina Laboratório com Materiais

Al terna vos II ,  durante  estas 04 semanas le vas. Dando con nuidade a reunião, o professor AndersonAlterna vos II ,  durante  estas 04 semanas le vas. Dando con nuidade a reunião, o professor Anderson

Simões apresentou a proposta de oferta das discipl inas para o período 2021.2, comentando que aSimões apresentou a proposta de oferta das discipl inas para o período 2021.2, comentando que a

estrutura de oferta seria igual  ao período 2021.1. Após a del iberação, foi  definido pela subcomissãoestrutura de oferta seria igual  ao período 2021.1. Após a del iberação, foi  definido pela subcomissão

que: as discipl inas com carga horária de 40 horas aulas seriam ofertadas nas primeira oi to semanas doque: as discipl inas com carga horária de 40 horas aulas seriam ofertadas nas primeira oi to semanas do

período le vo e  a discipl ina Química Orgânica II I  seria ofertada durante 12 semanas; as discipl inasperíodo le vo e  a discipl ina Química Orgânica II I  seria ofertada durante 12 semanas; as discipl inas

Química Anal íti ca Qual i tativa e  Química Anal íti ca Quanti tativa apresentariam 2 aulas síncronas semanais;Química Anal íti ca Qual i tativa e  Química Anal íti ca Quanti tativa apresentariam 2 aulas síncronas semanais;

as discipl inas Prá ca Profissional ,  Quimiometria,  Química Computacional ,  Química Anal í caas discipl inas Prá ca Profissional ,  Quimiometria,  Química Computacional ,  Química Anal í ca

Instrumental  e  as discipl inas com carga horária de 50 horas, teriam 1 hora de aula síncrona semanal ; asInstrumental  e  as discipl inas com carga horária de 50 horas, teriam 1 hora de aula síncrona semanal ; as

discipl inas Físico Química I,  Físico Química II ,  Físico Química II I ,  Química Orgânica I ,  Química Orgânica II ,discipl inas Físico Química I,  Físico Química II ,  Físico Química II I ,  Química Orgânica I ,  Química Orgânica II ,

Química Inorgânica I  e  Química Inorgânica II  teriam 2 aulas síncronas em algumas semanas do períodoQuímica Inorgânica I  e  Química Inorgânica II  teriam 2 aulas síncronas em algumas semanas do período

le vo; para as demais discipl inas, seriam seguidas as orientações da Comissão Local  do campus Joãole vo; para as demais discipl inas, seriam seguidas as orientações da Comissão Local  do campus João

Pessoa. O professor Anderson Simões colocou em anál i se  a sol ici tação dos discentes para que aPessoa. O professor Anderson Simões colocou em anál i se  a sol ici tação dos discentes para que a

matrícula fosse  real i zada baseando-se  no horário de aula síncrona. A professora Márcia de Lourdesmatrícula fosse  real i zada baseando-se  no horário de aula síncrona. A professora Márcia de Lourdes

apresentou sua preocupação com o fato dos discentes se  matricularem num número excessivo deapresentou sua preocupação com o fato dos discentes se  matricularem num número excessivo de

discipl inas. Após uma breve discussão, os membros não foram favoráveis ao ple i to dos discentes. Emdiscipl inas. Após uma breve discussão, os membros não foram favoráveis ao ple i to dos discentes. Em

seguida, o professor Anderson Simões colocou em anál i se  o re latório da etapa de execução das AENPsseguida, o professor Anderson Simões colocou em anál i se  o re latório da etapa de execução das AENPs

do período 2021.1. O professor Edvaldo Amaro comentou a si tuação de um discente que não cumpriu asdo período 2021.1. O professor Edvaldo Amaro comentou a si tuação de um discente que não cumpriu as

a vidades ao longo do período le vo 2021.1. O professor Anderson Simões esclareceu que aa vidades ao longo do período le vo 2021.1. O professor Anderson Simões esclareceu que a
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