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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

1. TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - ANO 2020

2. PAUTA:

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

Ao décimo primeiro dia do mês de junho 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  e Francisco Emanoel Ferreira de Almeida – mat. 1202744. O
Coordenador deu início à reunião, informando aos presentes sobre a homologação do parecer CNE/CP 05/2020, que permite a
realização das atividades de estágios, das práticas profissionais e das atividades de laboratório de modo não presencial. O
professor Anderson Simões ainda informou aos presentes que já foi publicada a Nota Técnica que regulamenta a defesa de TCC,
de modo remoto, e que a instituição está terminando de construir uma minuta que regulamenta as atividades não presenciais e
de reposição das atividades. Ele ainda disse que dentro deste contexto, é importante o planejamento para o início destas
atividades, o que ainda não tem uma data definida. O professor Edvaldo Amaro comentou sobre a dificuldade que será a
implantação do ensino remoto para as atividades de laboratório, devido a ausência de alguns softwares, que já existem, por
exemplo, na área de engenharia. O professor Emanoel de Almeida questionou ao coordenador se existem discussões no âmbito
da instituição sobre a realização das aulas presenciais com turmas fracionadas. O professor Anderson Simões respondeu que
esta discussão existe e que quando retornar o ensino presencial, em momento posterior, as turmas seram divididas. A
professora Alessandra Marcone questionou sobre as disciplinas com carga horária prática em sua totalidade, se serão
ministradas somente após o retorno do ensino presencial ou serão ministradas de modo remoto. O professor Anderson Simões
respondeu que tudo será definido com a publicação do documento que está sendo preparado pelos grupos de trabalho da
instituição. O professor Edvaldo Amarro questionou sobre a possibilidade da instituição fornecer o suporte de equipamentos para
o ensino remoto. O coordenador respondeu que será uma discussão posterior. A professora Alessandra Marcone questionou
sobre se já existe uma definição sobre o AVA que será usado e o professor Anderson Simões respondeu que ainda não foi
definido, mas como está ocorrendo uma capacitação no moodle, ele acredita que será neste ambiente. A professora Alessandra
Marcone comentou que o google classroom parecia ser o mais adequado, mas que seria necessário verificar com os estudantes
o acesso aos equipamentos para o acompanhamento do ensino remoto. A professora Geovana Vargas mostrou sua
preocupação com o ensino remoto e relatou que devido à dificulade com a qualidade da internet, as aulas gravadas seriam a
melhor opção. A professora relatou que é favorável ao período ser cancelado, pois será muito difícil realizar a reposição das
aulas e continuar com o calendário do ano letivo. O professor Anderson Simões respondeu, baseado nas informações da PRE,
que não existe a possibilidade do período ser cancelado. O professor Edvaldo Amaro relatou sobre algumas experiências do
ensino remoto em outras instituições e que alguns tem sido realizados de modo adequado. O professor Emanoel Almeida
alertou para que devido às dificuldades trazidas da educação básica pelos estudantes, o ensino remoto trará uma perda
pedagógica significativa. Ele ainda destacou o momento da sala de aula como sendo fundamental no processo
ensino/aprendizagem. A professora Alessandra Marcone concordou com esta perda e alertou para os possíveis problemas de
evasão nas turmas do primeiro período. O professor Anderson Simões relatou que, mesmo não sendo o mais adequado, o
ensino remoto poderá trazer uma aprendizagem importante na formação dos estudantes, já que o uso de tecnologias é uma



realidade na educação básica. O professor Edvaldo Amaro comentou que o uso das tecnologias é uma realidade e que é
favorável ao ensino presencial e ao ensino semi-presencial. O professor ainda destacou que o momento é uma ótima
oportunidade para pensar sobre o futuro da prática docente. O professor Emanoel Almeida comentou que a tecnologia é uma
importante ferramenta, mas que não considera adequado o uso de ensino remoto em sua totalidade. O professor ainda alertou
para as perdas educacionais que ocorrerão neste ano letivo. Dando continuidade aos informes, o professor Anderson Simões
relatou aos presentes que o curso foi contemplado com 1 núcleo da Residência Pedagógica e 24 bolsas para os estudantes e,
para o PIBID, o curso foi contemplado com um subnúcleo e 8 bolsas para os estudantes, no edital 2020. O professor Anderson
Simões relatou que o principal critério utilizado no edital foi a participação nas reuniões e que, devido à baixa participação dos
representantes do curso de Química do campus João Pessoa nestas reuniões, o curso perdeu o núcleo do PIBID. O professor
Anderson Simões relatou que este resultado foi informado em reunião com a Coordenação das Licenciaturas e que, perante tal
situação, não era possível recorrer do resultado. O professor destacou que será necessário um trabalho de acompanhamento
durante o ano para que, nos futuros editais, o campus também consiga o núcleo do PIBID. A professora Alessandra Marcone
questionou quem eram os coordenadores dos programas, O professor Anderson Simões respondeu que eram o professor Sérgio
Ricardo (para a RP) e professora Graça Medeiros (para o PIBID) e que do total de 06 reuniões, os representantes do curso
participaram apenas de 02 reuniões. A professora Alessandra Marcone alertou que é necessário uma participação mais ativa
dos representantes nas reuniões, como também a participação dos professores como coordenadores voluntários nos
programas. O professor Gesivaldo de Figueiredo comentou que já no edital de 2018, a participação dos respresentantes nas
reuniões foi de fundamental importância e, por isso, para o edital 2020, o critério foi mantido. Ele informou que já nas
convocatórias, é informado da importância da participação para construção do projeto dos programas e que as mesmas
acontecem em vários campi do IFPB. Dando continuidade à reunião, o professor iniciou uma discussão a respeito da realização
de minicursos remotos voluntários com os alunos do curso, como uma forma de manutenção dos vínculos e de minimizar
algumas dificuldades trazidas da educação básica. O professor Emanoel Almeida relatou que, neste momento, só seria
adequado a realização de um nivelamento. O professor alertou que, no retorno das atividades presenciais, será de extrema
importância a manutenção das medidas de segurança para evitar o contágio. O professor Edvaldo Amaro comentou que estes
minicursos devem ser contabilizados para as atividades complementares e para os mapas de atividades docentes. A professora
Alessandra Marcone comentou que, no planejamento do PET, existe a proposta de realização de cursos de nivelamento em
matemática e uso da calculadora científica, ministrados uma vez por semestre, onde todos os participantes recebem certificado.
A professora Geovana Vargas comentou que tem mantido contato com os estudantes e que o retorno deles não tem sido
significativo. Ela considera complicada a participação dos estudantes em minicursos, neste momento, onde não existe a
definição do retorno das atividades regulares. Ela considera que sem esta definição, não é adequado a realização destes
minicursos remotos, pois terá baixa adesão. O professor Anderson Simões propôs que após a definição das atividades
regulares, seja iniciado um minicurso de modo remoto para os estudantes. O professor Gesivaldo de Figueiredo relatou sobre
sua experiência nestas atividades à distância e que se faz necessária uma capacitação para os estudantes, visando o retorno
às atividades. A professora Alessandra Marcone também concorda que qualquer nivelamento em forma remota, só seja
ministrado após a definição da volta às atividades regulares e que todos os alunos sejam contactados. O professor Emanoel
Almeida relatou sua preocupação com um minicurso ministrado por estudantes e que acha mais adequado que seja ministrado
por um professor de matemática da instituição. O professor Edvaldo Amaro comentou que para um nivelamento ser realizado é
preciso uma pesquisa de aceitação com os estudantes e enfatizou a necessidade de que este minicurso seja contabilizado nas
atividades complementares. Dando sequência à reunião, o professor Anderson Simões colocou em discussão um
questionamento da chefia da UA4 sobre a contabilização do estágio supervisionado para a carga horária nos mapas de
atividades docentes. A professora Geovana Vargas apontou para a necessidade de uma regularização no sistema para a
contabilização desta carga horária e esta seja por estudante orientado. A professora lembrou a necessidade de divisão, com
outros professores, da orientação dos alunos nos estágios. Após a discussão, foi definido que a contabilização da carga horária
para os mapas de atividades docentes será por estudante orientado e não por carga horária do estágio. Finalizando a reunião,
como encaminhamento, foi definido que, neste momento, não será realizados minicursos remotos e que somente após a
definição de retorno das atividades regulares, será realizada uma nova discussão. O professor Edvaldo Amaro lembrou aos
presentes que as atividades remotas do CLAA e do PET e seus estudantes já vem ocorrendo. Em reposta ao questionamento
do chefe da UA4, ficou definido que a contabilização da carga horária para os mapas de atividades docentes será por estudante
orientado e não por carga horária do 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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