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CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

1. PRIMEIRA REUNIÃO DOS PROFESSORES DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - ANO 2020

2. PAUTA:

3. ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - ANO 2020

Ao vigésimo nono dia do mês de abril 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 Colegiado do
Curso de Licenciatura em Química do Campus João Pessoa. Estiveram presentes os membros: Gesivaldo Jesus Alves de
Figueiredo -  mat. 1421077, Alessandra Marcone Tavares Alves de Figueiredo - mat. 2353467, Geovana Camargo Vargas – mat.
1769612, Edvaldo Amaro Santos Correia - mat. 1047608, Maria Jose Pereira Dantas – mat. 1096729  e o representante
discente, Adiel Henrique de Oliveira Pontes – mat. 20181440013. O Coordenador deu início à reunião, informando aos presentes
as preocupações relativas ao retorno das atividades acadêmicas, que estão suspensas, devido à pandemia da COVID-19. O
professor Anderson Simões informou sobre as pesquisas que estão sendo realizadas, pelos diversos setores da instituição, para
que sejam planejadas as ações necessárias para o retorno das atividades. O coordenador apresentou sua preocupação de que
as atividades remotas podem promover a exclusão de discentes menos favorecidos. O professor Edvaldo Amaro relatou que no
momento são 42 dias de afastamento e pensando nas férias docentes, que são 45 dias, ainda existe a possibilidade de
compensação dos dias suspensos. O professor acredita que este prazo vai extrapolar e que indicou, como sugestão nas
pesquisas, o ensino à distância (remoto) e as aulas no contraturno. A professora Geovana Vargas lembrou que no ano de 2012,
devido ao déficit no número de docentes, a instituição promoveu seminários concentrados num menor período de tempo,
relatando que o curso podia pensar nessas possibilidades. A professora ainda destacou a dificuldade da realização de
contraturno ou sábados letivos, devido às características dos discentes. O professor Anderson Simões alertou que para as
disciplinas de caráter prático, a reposição  em ensino remoto é inviável. A professora Alessandra Marcone destacou que os
alunos do primeiro período do curso participam regularmente dos sábados letivos, exceto os sabatistas. A professora ainda
apresentou a preocupação com os alunos que trabalham e que não poderiam participar destas atividades de reposição. O
professor Gesivaldo de Figueiredo relatou que para as disciplinas experimentais, ele sugeriu, nas pesquisas, a reposição em
contraturno e em aulas no sábado. O professor Anderson Simões relatou a importância de todos os alunos terem possibilidade
de participar das atividades de reposição, para que não seja promovido um processo de exclusão dos alunos menos favorecidos.
 A Técnica em Assuntos Educacionais, Maria José Dantas, relatou a reunião com a Direção Geral do campus João Pessoa,
onde foi discutida a preocupação das atividades remotas e indicou que com o parecer CNE, esta forma de reposição está
legalmente garantidas. Ela ainda enfatizou sua preocupação com os professores, mostrando a necessidade de capacitações e
de tutoriais para orientação dos docentes para elaboração e aplicação do ensino remoto. Maria José ainda enfatizou a
necessidade da garantia de acesso dos estudantes aos equipamentos necessários, relatando a importância de, neste
momento, potencializar as disciplinas mais adequadas para as atividades remotas. Maria José enfatizou ser fundamental a
reconstrução dos vínculos, pós período de afastamento, e que é necessário uma atenção especial no volume de conteúdos
programáticos trabalhados. O professor Anderson Simões também mostrou sua preocupação frente a este ponto e destacou
que o volume de conteúdos disponibilizados num curto período pode levar a prejuízos na aprendizagem dos estudantes. O
professor Edvaldo Amaro alertou para a necessidade de ações que garantam essa aprendizagem e que cada disciplina terá
procedimentos particulares para o seu funcionamento e que os docentes precisam de um entendimento da situação para a
condução de seu trabalho. O representante discente, Adiel Henrique, alertou para os discentes que, por não terem acesso à



internet, necessitam se deslocar para casa de parentes, o que pode gerar preocupação na família. Ele  também alertou para
dificuldade de sair de casa para as atividades presenciais, durante o período de pandemia. O professor Gesivaldo de Figueiredo
ressaltou que no retorno, será adequado um alinhamento entre docentes e discentes. Dando continuidade à reunião, o professor
Anderson Simões apresentou a necessidade de deliberação do colegiado à respeito da validação de comprovações de
certificados de atividades complementares que, em primeira análise, não se mostram relacionadas com a área de ensino. O
professor Gesivaldo solicitou a verificação da legislação e do PPC. Maria José alertou que as atividades complementares devem
garantir o aprofundamento de conhecimentos e ampliação social e cultural, o que fortalece a formação discente. A professora
Geovana Vargas enfatizou que é importante para os estudantes a ampliação dos seus horizontes e suas possibilidades na
formação e que a diversificação de conteúdos é importante na formação de um licenciado. A professora Alessandra Marcone
ressaltou que, devida a legislação ser ampla, mesmo atividades que não sejam diretamente ligadas ao ensino, podem ser
validadas. O representante discente alertou que o conhecimento pode ser usado em diversas situações, como por exemplo,
professores que atuam na zona rural. Após um amplo debate, os membros aceitaram a validação dos certificados e que em
situações de dúvida, o coordenador promova a deliberação do colegiado. Seguindo para o próximo ponto da pauta prevista, o
coordenador iniciou as discussões sobre melhorias no processo de produção do trabalho de conclusão de curso. O coordenador
abriu para sugestões de ações que dêem suporte para produção dos trabalhos, evitando situações de reprovação no TCC. A
professora Geovana Vargas relatou a necessidade de orientações dos estudantes com roteiros de planejamento para
elaboração, enfatizando a necessidade de uma ação conjunta dos professores do curso, em todas as disciplinas, para fortalecer
o processo de escrita dos estudantes, pois muitos apresentam dificuldades trazidas da educação básica. Ela ainda enfatizou a
carência de leituras e que, ao longo do curso, este processo deve ser fortalecido. O professor Edvaldo Amaro apresentou sua
experiência na orientação de um discente, relatando a dificuldade do estudante na elaboração do trabalho. O professor orientou
a preparação de um fluxograma para o planejamento da elaboração, mas destacando as dificuldades no processo. O professor
Edvaldo Amaro relatou que alguns discentes possuíam conhecimento prático, mas que apresentam grande dificuldade na
escrita. O professor Anderson Simões indicou sobre a necessidade de leituras na área de educação e de ensino para produção
dos trabalhos. Maria José levantou a possibilidade da promoção de programas para consolidação dos conhecimentos na língua
portuguesa, através de programas como: monitoria e extensão. Maria José concordou com a professora Geovana Vargas na
necessidade de uma ação de todos os professores no fortalecimento da escrita. A professora Alessandra Marcone compartilhou
suas experiências nas disciplinas que leciona e suas ações para fortalecer a preparação dos projetos e a escrita dos discentes.
O representante discente destacou a importância da participação dos estudantes em projetos de pesquisa e de extensão, o que
promove uma facilitação para escrita dos trabalhos acadêmicos. O professor Anderson Simões destacou a necessidade de
ampliação da discussão para os outros professores do curso. Dando continuidade, o coordenador iniciou as discussões sobre o
estágio, enfatizando que o estágio supervisionado é de fundamental importância para os discentes dos cursos de licenciatura. O
coordenador indicou a necessidade de uma participação mais ativa dos estudantes no estágio. A professora Geovana Vargas
relatou a necessidade de uma revisão da logística no funcionamento dos estágios do curso, pois, atualmente, o número de
discentes orientados por professor é muito grande, o que dificulta a orientação. Ela sugeriu uma revisão no funcionamento,
indicando a necessidade dos alunos escolherem seus orientadores de estágio e que cada professor tenha no máximo seis
estudantes, que ficariam sob sua orientação durante todo o estágio. O professor Anderson Simões mostrou a possibilidade de
que qualquer professor do curso pode ser orientador de estágio. Maria José alertou que no processo de reformulação do PPC do
curso se fará necessário a implantação dos estágios após a metade do curso, conforme as resoluções internas do IFPB. O
professor Edvaldo Amaro apresentou a possibilidade da estruturação de áreas do conhecimento,  onde o discente escolheria o
orientador a partir da afinidade. A professora Alessandra Marcone destacou que é importante, para uma avaliação adequada de
estágio, a continuidade do acompanhamento de estágio pelo mesmo orientador e, que este, poderia ser também o orientador do
TCC. O professor Gesivaldo de Figueiredo solicitou uma verificação do funcionamento na coordenação de estágio e que fosse
criado um termo de compromisso do professor orientador de estágio para passar as informações para o responsável pelo diário.
O discente Adiel Henrique relatou que seria excelente a manutenção de um professor durante todo o estágio. 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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