


uma nova proposta de calendário e  que esta definição deveria acontecer na próxima semana, emuma nova proposta de calendário e  que esta definição deveria acontecer na próxima semana, em

reunião da Comissão Local  das AENPs do Campus João Pessoa. O professor Emanoel  de Almeida re latoureunião da Comissão Local  das AENPs do Campus João Pessoa. O professor Emanoel  de Almeida re latou

sobre a importância de uma semana de planejamento para e laboração e  entrega dos planossobre a importância de uma semana de planejamento para e laboração e  entrega dos planos

instrucionais,  após o período de férias. A professora Alessandra Marcone re latou sua preocupação com ainstrucionais,  após o período de férias. A professora Alessandra Marcone re latou sua preocupação com a

discipl ina Química Geral  I ,  caso o formato de oferta se ja em 12 semanas. A Técnica em Assuntosdiscipl ina Química Geral  I ,  caso o formato de oferta se ja em 12 semanas. A Técnica em Assuntos

Educacionais,  Maria José  Dantas, esclareceu como foi  real i zado o processo de construção das propostasEducacionais,  Maria José  Dantas, esclareceu como foi  real i zado o processo de construção das propostas

dos calendários. Ela re latou que foi  e laborado a par r das demandas discentes no que diz respei to aosdos calendários. Ela re latou que foi  e laborado a par r das demandas discentes no que diz respei to aos

processos de se leção de pós graduações e  de exames nacionais para ingresso nas ins tuições de ensinoprocessos de se leção de pós graduações e  de exames nacionais para ingresso nas ins tuições de ensino

superior. Ela apresentou a necessidade de um planejamento que não sobrecarregue os discentes nassuperior. Ela apresentou a necessidade de um planejamento que não sobrecarregue os discentes nas

a vidades não presenciais.  A professora Kel iana Dantas re latou que todas as propostas de calendárioa vidades não presenciais.  A professora Kel iana Dantas re latou que todas as propostas de calendário

tem seus problemas, mas que aquela que teria menos problemas seria a proposta 4, com 12 semanastem seus problemas, mas que aquela que teria menos problemas seria a proposta 4, com 12 semanas

le vas, pois não haveria interrupção do período le vo, devido às férias docentes. Ela ainda comentoule vas, pois não haveria interrupção do período le vo, devido às férias docentes. Ela ainda comentou

sobre a possibi l idade de sol ici tar uma semana de planejamento antes do início do período le vosobre a possibi l idade de sol ici tar uma semana de planejamento antes do início do período le vo

2021.1. A professora Suely Carneiro comentou que era favorável  a proposta 3, com 14 semanas le vas,2021.1. A professora Suely Carneiro comentou que era favorável  a proposta 3, com 14 semanas le vas,

pois acredi ta que atende às demandas dos discentes. O professor Emanoel  de Almeida apresentou suapois acredi ta que atende às demandas dos discentes. O professor Emanoel  de Almeida apresentou sua

preocupação com a aprendizagem dos discentes, caso o número de semanas le vas se ja reduzida parapreocupação com a aprendizagem dos discentes, caso o número de semanas le vas se ja reduzida para

12 semanas. Maria José  Dantas esclareceu que, para o período 2021.1, de  acordo com a carga horária de12 semanas. Maria José  Dantas esclareceu que, para o período 2021.1, de  acordo com a carga horária de

cada discipl ina, será possíve l  ampl iar o número de encontros síncronos semanais.  A professoracada discipl ina, será possíve l  ampl iar o número de encontros síncronos semanais.  A professora

Alessandra Marcone, após este  esclarecimento, comentou que seria possíve l ,  então, lecionar aAlessandra Marcone, após este  esclarecimento, comentou que seria possíve l ,  então, lecionar a

discipl ina Química Geral  I  em 12 semanas. O professor Sérgio Ricardo concordou com a professoradiscipl ina Química Geral  I  em 12 semanas. O professor Sérgio Ricardo concordou com a professora

Kel iana Dantas e  lembrou da si tuação dos discentes do curso. Ele  comentou que estamos passando porKel iana Dantas e  lembrou da si tuação dos discentes do curso. Ele  comentou que estamos passando por

uma si tuação a pica e  que os discentes precisam final i zar o curso. O professor Sérgio Ricardo re latouuma si tuação a pica e  que os discentes precisam final i zar o curso. O professor Sérgio Ricardo re latou

que era favorável  a oferta em 12 semanas e  que entende a dificuldade que os gestores estão tendo paraque era favorável  a oferta em 12 semanas e  que entende a dificuldade que os gestores estão tendo para

propor as soluções. Ele  ainda comentou que seria importante  a organização do calendário parapropor as soluções. Ele  ainda comentou que seria importante  a organização do calendário para

minimizar os prejuízos dos discentes. O professor Jaíl son Machado concordou com o professor Emanoelminimizar os prejuízos dos discentes. O professor Jaíl son Machado concordou com o professor Emanoel

de Almeida, sendo favorável  a oferta das discipl inas em 16 semanas, pois acredi ta que uma redução dode Almeida, sendo favorável  a oferta das discipl inas em 16 semanas, pois acredi ta que uma redução do

número de semanas le vas provocaria um impacto grande na aprendizagem dos discentes, devido aonúmero de semanas le vas provocaria um impacto grande na aprendizagem dos discentes, devido ao

volume de informações das discipl inas. O professor Gesivaldo de Figueiredo também re latou suavolume de informações das discipl inas. O professor Gesivaldo de Figueiredo também re latou sua

preocupação com o número de semanas le vas, mas apresentou al terna vas que poderiam minimizar opreocupação com o número de semanas le vas, mas apresentou al terna vas que poderiam minimizar o

impacto na aprendizagem dos discentes, caso a Comissão Local  decidisse  por um calendário com 12impacto na aprendizagem dos discentes, caso a Comissão Local  decidisse  por um calendário com 12

semanas le vas para o período 2021.1. O professor Emanoel  de Almeida apresentou uma demanda parasemanas le vas para o período 2021.1. O professor Emanoel  de Almeida apresentou uma demanda para

subcomissão para que o tempo de encontro síncrono ul trapassasse  os 60 minutos, quando necessário. Osubcomissão para que o tempo de encontro síncrono ul trapassasse  os 60 minutos, quando necessário. O

professor Anderson Simões respondeu que levaria esta proposta para a Comissão Local .   A professoraprofessor Anderson Simões respondeu que levaria esta proposta para a Comissão Local .   A professora

Alessandra Marcone comentou que com esta possibi l idade de aumento de aulas síncronas semanais,Alessandra Marcone comentou que com esta possibi l idade de aumento de aulas síncronas semanais,

seria favorável  a oferta em 12 semanas letivas,  pois possibi l i taria aos discentes formandos f inal i zarem oseria favorável  a oferta em 12 semanas letivas,  pois possibi l i taria aos discentes formandos f inal i zarem o

curso e  os prejuízos aos estudantes seriam minimizados. O professor Edvaldo Amaro comentou que eracurso e  os prejuízos aos estudantes seriam minimizados. O professor Edvaldo Amaro comentou que era

favorável  a oferta em 16 semanas e  que seria necessário uma anál i se  do número de aulas síncronas defavorável  a oferta em 16 semanas e  que seria necessário uma anál i se  do número de aulas síncronas de

acordo com a carga horária das discipl inas. A professora Graça Negrei ros concordou com o comentárioacordo com a carga horária das discipl inas. A professora Graça Negrei ros concordou com o comentário

sobre o número de aulas síncronas de acordo com a carga horária da discipl ina. O professor Andersonsobre o número de aulas síncronas de acordo com a carga horária da discipl ina. O professor Anderson

Simões colocou em votação e  a Subcomissão do Curso de Licenciatura em Química  definiu que naSimões colocou em votação e  a Subcomissão do Curso de Licenciatura em Química  definiu que na

reunião da Comissão Local  se  posicionará pelo calendário com 12 semanas le vas para o período 2021.1reunião da Comissão Local  se  posicionará pelo calendário com 12 semanas le vas para o período 2021.1

(6 votos para 12 semanas le vas, 4 votos para 16 semanas le vas, 1 voto para 14 semana le va e  1(6 votos para 12 semanas le vas, 4 votos para 16 semanas le vas, 1 voto para 14 semana le va e  1

abstenção). O professor Jaíl son Machado comentou que respei tava a decisão, mas que é  preocupante,abstenção). O professor Jaíl son Machado comentou que respei tava a decisão, mas que é  preocupante,

para algumas discipl inas, a oferta em 12 semanas e  que seria necessário um olhar di ferenciado parapara algumas discipl inas, a oferta em 12 semanas e  que seria necessário um olhar di ferenciado para

estas discipl inas. O professor Anderson Simões lembrou que esta não é  a proposta final  do calendário eestas discipl inas. O professor Anderson Simões lembrou que esta não é  a proposta final  do calendário e

sim, será o voto da Subcomissão de Química na reunião da Comissão local .  Dando con nuidade àsim, será o voto da Subcomissão de Química na reunião da Comissão local .  Dando con nuidade à

reunião, o professor Anderson Simões colocou em anál i se  o processo n° 23326.006055.2021-99, onde areunião, o professor Anderson Simões colocou em anál i se  o processo n° 23326.006055.2021-99, onde a

discente sol ici tou o trancamento da discipl ina Cálculo Apl icado à Química após o prazo previsto nodiscente sol ici tou o trancamento da discipl ina Cálculo Apl icado à Química após o prazo previsto no

Regimento Didá co dos Cursos Superiores do IFPB. Após a del iberação, a subcomissão deferiu porRegimento Didá co dos Cursos Superiores do IFPB. Após a del iberação, a subcomissão deferiu por

unanimidade o pedido da requerente. Em seguida, o professor Anderson Simões colocou em anál i se  ounanimidade o pedido da requerente. Em seguida, o professor Anderson Simões colocou em anál i se  o

processo n° 23326.005869.2021-14, onde a discente  sol ici tou o trancamento do Estágioprocesso n° 23326.005869.2021-14, onde a discente sol ici tou o trancamento do Estágio

Supervisionado após o prazo previsto no Regimento Didá co dos Cursos Superiores do IFPB. Após aSupervisionado após o prazo previsto no Regimento Didá co dos Cursos Superiores do IFPB. Após a

del iberação, a subcomissão deferiu por unanimidade o pedido da requerente. Dando con nuidade, odel iberação, a subcomissão deferiu por unanimidade o pedido da requerente. Dando con nuidade, o

professor Anderson Simões colocou para del iberação a oferta das discipl inas Química Anal í caprofessor Anderson Simões colocou para del iberação a oferta das discipl inas Química Anal í ca



Qual i ta va e  Química Anal í ca Quan ta va ainda no período 2020.2 e  no período 2021.1. Ele  fez umQual i ta va e  Química Anal í ca Quan ta va ainda no período 2020.2 e  no período 2021.1. Ele  fez um

breve comentário sobre a Resolução AR 59/2021 -  CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB que orienta asbreve comentário sobre a Resolução AR 59/2021 -  CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB que orienta as

ações necessárias para a oferta das discipl inas experimentais.  O professor Anderson Simões antecipouações necessárias para a oferta das discipl inas experimentais.  O professor Anderson Simões antecipou

seu posicionamento, re latando que era favorável  a oferta das discipl inas para o período 2021.1. Aseu posicionamento, re latando que era favorável  a oferta das discipl inas para o período 2021.1. A

professora Márcia de Lourdes fez esclarecimentos acerca do ensino remoto e  re latou que os discentesprofessora Márcia de Lourdes fez esclarecimentos acerca do ensino remoto e  re latou que os discentes

teriam dire i to a oferta destas discipl inas, devido ao caráter emergencial  do ensino remoto. A Técnicateriam dire i to a oferta destas discipl inas, devido ao caráter emergencial  do ensino remoto. A Técnica

em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, também fez os esclarecimentos acerca das resoluções doem Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, também fez os esclarecimentos acerca das resoluções do

IFPB que recomendam a oferta das discipl inas com elevada carga horária prá ca. O professor Jaíl sonIFPB que recomendam a oferta das discipl inas com elevada carga horária prá ca. O professor Jaíl son

Machado comentou sua preocupação com a oferta remota das discipl inas, devido às caracterís cas dasMachado comentou sua preocupação com a oferta remota das discipl inas, devido às caracterís cas das

discipl inas. Ele  ainda comentou sobre sua preocupação com a necessidade dos discentes e  que a ofertadiscipl inas. Ele  ainda comentou sobre sua preocupação com a necessidade dos discentes e  que a oferta

da discipl ina remota pode gerar pre juízos na aprendizagem dos discentes. Ele  ainda defendeu o ensinoda discipl ina remota pode gerar pre juízos na aprendizagem dos discentes. Ele  ainda defendeu o ensino

híbrido para estas discipl inas. O professor Anderson Simões esclareceu que, neste  momento, ainda nãohíbrido para estas discipl inas. O professor Anderson Simões esclareceu que, neste  momento, ainda não

era possíve l  o ensino híbrido e  que a subcomissão não nha autonomia para esta decisão. O professorera possíve l  o ensino híbrido e  que a subcomissão não nha autonomia para esta decisão. O professor

Jaíl son Machado ques onou se  seria possíve l  a oferta apenas da parte  teórica de modo não presencial .Jaíl son Machado ques onou se  seria possíve l  a oferta apenas da parte  teórica de modo não presencial .

O professor Anderson Simões respondeu que não era possíve l .  Ele  ainda comentou que o cursoO professor Anderson Simões respondeu que não era possíve l .  Ele  ainda comentou que o curso

precisará, após o ensino não presencial ,  ofertar a vidades extracurriculares que possam supri r,  para osprecisará, após o ensino não presencial ,  ofertar a vidades extracurriculares que possam supri r,  para os

discentes do curso e  egressos, conhecimentos necessários para sua atuação profissional .  A professoradiscentes do curso e  egressos, conhecimentos necessários para sua atuação profissional .  A professora

Suely Carneiro re latou alguns depoimentos dos discentes e  que era sensíve l  à necessidade de oferta dasSuely Carneiro re latou alguns depoimentos dos discentes e  que era sensíve l  à necessidade de oferta das

discipl inas. Ela ainda re latou experiências com laboratórios vi rtuais,  que nham sido desenvolvidas nodiscipl inas. Ela ainda re latou experiências com laboratórios vi rtuais,  que nham sido desenvolvidas no

curso, e  que poderiam ser u l i zados neste  momento. O professor Sérgio Ricardo mostrou seucurso, e  que poderiam ser u l i zados neste  momento. O professor Sérgio Ricardo mostrou seu

posicionamento favorável  à oferta das discipl inas e  fez uma breve exposição de ações e  de a vidadesposicionamento favorável  à oferta das discipl inas e  fez uma breve exposição de ações e  de a vidades

que poderiam ser usadas para supri r as aulas experimentais.  Ele  ainda comentou que, o importante,que poderiam ser usadas para supri r as aulas experimentais.  Ele  ainda comentou que, o importante,

seria proporcionar aos discentes os fundamentos básicos das discipl inas e  que com estes fundamentos,seria proporcionar aos discentes os fundamentos básicos das discipl inas e  que com estes fundamentos,

e les poderiam se  aprofundar nos concei tos das discipl inas. Ele  trouxe algumas sugestões que poderiameles poderiam se  aprofundar nos concei tos das discipl inas. Ele  trouxe algumas sugestões que poderiam

ser apl icadas, mesmo no ensino remoto, com uso de materiais al terna vos e  de simulações emser apl icadas, mesmo no ensino remoto, com uso de materiais al terna vos e  de simulações em

laboratórios vi rtuais.  O professor Jaíl son Machado re latou que alaboratórios vi rtuais.  O professor Jaíl son Machado re latou que as discipl inas Química Anal í cas discipl inas Química Anal í ca

Qual i ta va e  Química Anal í ca Quan ta va necessi tam do ensino presencial  para o desenvolvimentoQual i ta va e  Química Anal í ca Quan ta va necessi tam do ensino presencial  para o desenvolvimento

de algumas habi l idades, entretanto, que pela si tuação de excepcional idade, entende a necessidade dede algumas habi l idades, entretanto, que pela si tuação de excepcional idade, entende a necessidade de

oferta das discipl inas, para minimizar o prejuízo para os discentes. Ele  ques onou qual  seria o númerooferta das discipl inas, para minimizar o prejuízo para os discentes. Ele  ques onou qual  seria o número

de turmas que seriam ofertadas. O professor Anderson Simões esclareceu que não seriam só osde turmas que seriam ofertadas. O professor Anderson Simões esclareceu que não seriam só os

formandos e  que o número de turmas seria decidido na próxima reunião da subcomissão. A professoraformandos e  que o número de turmas seria decidido na próxima reunião da subcomissão. A professora

Graça Negrei ros ques onou sobre os pré-requisi tos das discipl inas. O professor Anderson SimõesGraça Negrei ros ques onou sobre os pré-requisi tos das discipl inas. O professor Anderson Simões

esclareceu que o colegiado do curso já del iberou pela dispensa dos pré-requisi tos,  em caráteresclareceu que o colegiado do curso já del iberou pela dispensa dos pré-requisi tos,  em caráter

excepcional .  A professora Márcia de Lourdes comentou sobre a si tuação dos discentes, onde trouxe aexcepcional .  A professora Márcia de Lourdes comentou sobre a si tuação dos discentes, onde trouxe a

preocupação acerca do prejuízo emocional  para os discentes caso as discipl inas não fossem ofertadas.preocupação acerca do prejuízo emocional  para os discentes caso as discipl inas não fossem ofertadas.

Ela enfa zou a importância de pensar o aluno como um todo e  que era favorável  a oferta das discipl inasEla enfa zou a importância de pensar o aluno como um todo e  que era favorável  a oferta das discipl inas

no período 2021.1. O professor Anderson Simões colocou em votação a oferta das discipl inas e  ano período 2021.1. O professor Anderson Simões colocou em votação a oferta das discipl inas e  a

subcomissão aprovou, por unanimidade, pela oferta nas AENPs das discipl inas Química Anal í casubcomissão aprovou, por unanimidade, pela oferta nas AENPs das discipl inas Química Anal í ca

Qual i ta va, Química Anal í ca Quan ta va e  Química Anal í ca Instrumental ,  no período 2021.1. ApósQual i ta va, Química Anal í ca Quan ta va e  Química Anal í ca Instrumental ,  no período 2021.1. Após

uma breve discussão e  uma breve discussão e  sendo cumpridos todos os pontos da pauta prevista, o professor Andersonsendo cumpridos todos os pontos da pauta prevista, o professor Anderson

Simões agradeceu a presença de todos e  deu por final i zada a reunião. Nada mais havendo a tratar,  eu,Simões agradeceu a presença de todos e  deu por final i zada a reunião. Nada mais havendo a tratar,  eu,

Anderson Savio de Medeiros Simões, transcrevi  a reunião em forma de ata que, após sua le i tura eAnderson Savio de Medeiros Simões, transcrevi  a reunião em forma de ata que, após sua le i tura e

aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.
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