MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAJAZEIRAS
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO

Cajazeiras, 16 de abril de 2014.

No dia 16 de abril de 2014, às 13:30 hs, os professores do Curso Superior de
Licenciatura em Computação Modalidade a Distância se reuniram na sala dos
professores de informática do IFPB Campus Cajazeiras. Estavam presentes os
professores: André Atanásio, Aristofânio Garcia, Danielle Lima, Dimas Pereira, Hegildo
Holanda e José Barros. Esta reunião teve a seguinte pauta: 1. Capacitação dos
Professores; 2. Planejamento de Aulas; 3. Documentação; 4. Calendário. A reunião foi
iniciada com a leitura da pauta e, que após aprovada, foi dado início a reunião. Barros
informou que a Capacitação dos Professores será divida em duas etapas: a primeira
será nos dias 06 e 07 de maio de 2014 e, neste encontro, a segunda será confirmada
para os dias 19 e 20 maio do referido ano. Informou ainda que a coordenação ficou
responsável por solicitar, a direção do campus do IFPB em Cajazeiras, a liberação dos
professores de outras atividades nos dias de treinamento. Este treinamento deverá ser
ministrado pela professora e consultora Marta Linden. Sobre o Planejamento de
Aulas, Barros solicitou que os professores preparassem os planos de aulas de suas
disciplinas de acordo com um modelo a ser passado pela Coordenação e que este
plano deve considerar todo o conteúdo da disciplina e ser organizado em dias, com
duas ou três aulas por dia, conforme distribuíção da carga horária. Além disso, a
entrega do plano ficou acertada para até o dia até 02/05/2014. Após uma discussão
acerca do entendimento deste atividade foi explicado que o Plano de Aula de que trata
esta solicitação não é o mesmo que será empregado durante a capacitação, visto que
o primeiro tem caráter administrativo e este último tem caráter operacional. Barros
explicou ainda que as disciplinas que forem concentradas deverão ser iniciadas e
encerradas em conjunto com as demais, para evitar problemas com a liberação das
bolsas. Após discussão foi encerrado este ponto e passado ao seguinte. Com relação
à Visita aos Pólos, foi solicitado que a primeira aula de cada disciplina seja ministrada
presencialmente, pelo professor pesquisador, nos pólos onde o curso será oferecido
para estreitar o relacionamento entre estes. Barros explicou ainda que se algum
professor sentir a necessidade de ir aos pólos em outras ocasiões será necessário
solicitar a coordenação no prazo, mínimo, de 20 dias de antecedência. Barros
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questionou se existiam dúvidas acerda disto e então, após não haver manifestação, foi
passado para o ponto seguinte. Sobre a Documentação para cadastro na UAB,
informou Barros, que esta será solicitada pela coordenação do curso, por email, após
o dia 10 maio de 2014. Aristofânio informou ainda que o professor receberá uma Cota
de Bolsa para cada 15 horas-aula e que havia ficado decidido com Giovanni que as
disciplinas com carga de 40 horas-aula seriam pagas com três cotas de bolsa e as
disciplina de 80 horas/aula seriam pagas com cinco cotas de bolsa. Sobre o
Calendário, Aristofânio informou que este deverá ficar pronto e disponível,
respectivamente, até dia 10 de maio e 01 de Junho deste ano. Após discussão com os
participantes para dirimir dúvidas Barros encerrou a reunião. Não havendo mais nada
em se tratar, eu, Cícero Aristofânio ______________________________________,
lavrei, transcrevi e assinei esta Ata, que será lida e aprovada por mim, José
Barros_____________________ e demais integrantes, conforme lista de presença.

Lista de Presença

Professor

Assinatura

