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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, das treze horas e quinze
minutos às quatorze horas e cinquenta minutos, realizou-se uma reunião do Departamento
de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, na Sala 06
deste campus Jaguaribe.
CONVOCADOS:
Alessandra Câmara de Lima -

Assistente do Departamento de Ensino

Aline da Silva Pereira -

Técnica em Assuntos Educacionais

Edilaine Rebouças Fernandes Moura -

Assistente de Alunos

Jamile Costa Fernandes -

Bibliotecária

José Ronaldo Ribeiro da Silva -

Técnico em Assuntos Educacionais

Maria Brasilina Saldanha da Silva -

Pedagoga

Nadya Brito Gurgel Correia Dutra -

Docente

Raquel Campos Nepomuceno de Oliveira -

Psicóloga

Tarnyelly Samara Moreira Silva -

Auxiliar de Biblioteca

ABERTURA DA REUNIÃO: A chefe do Departamento de Ensino, Maria Efigênia Alves
Moreira, fez a abertura da reunião saudando a todos e apresentando a pauta da reunião
como segue: 1. Discutir a formatação; 2. Preparação do I Encontro; 3. Outros.
EXPEDIENTES: 1. Discutir a formatação: Efigênia Alves iniciou a reunião citando o
texto do livro “Fobias” do escritor Luís Fernando Veríssimo e um trecho do livro de Daniel
Pennac intitulado “Como um romance”. Após a leitura, Efigênia falou que o momento de
leitura, seria somente para se pensar na proposta que seria ler um texto iniciando com
contos, crônicas, poesias, em espaços que fossem fora da sala de aula. A medida que os
alunos fossem amadurecendo no processo, passariam para romances ou novelas, depois
para os clássicos. Jamile Fernandes, sugeriu um espaço colaborativo, um blog, a fim de que
.
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os alunos tenham mais interação do que poderá ser discutido no próximo encontro,
conforme aceitação, poderia ser adotado no decorrer do processo. Raquel Oliveira
salientou, que se o interesse na relação com a literatura é que tenha um percurso muito
pessoal para eles, sugeriu que seria interessante esperar nascer essa curiosidade de falar de
um personagem. Efigênia concordou com Raquel, enfatizando que o interesse agora é ler
por ler, sem cobranças. Jamile Fernandes comunicou que a biblioteca irá adquirir livros a
partir de novembro, e propôs que fizessem uma lista com alguns temas. Efigênia pensou da
biblioteca ser parceira, emprestando alguns livros e enfatizou que o grande desafio agora é
que os alunos tomem gosto na leitura, criando um espaço de delícia. 2. Preparação do I
Encontro: Efigênia propôs que o tempo de aula seja de uma hora, e propôs que sugerissem
temas de contos. Ronaldo falou que sempre antes de iniciar os encontros seria bom tentar
criar um contexto de previedade de conhecimentos, trazendo discussões sobre o tema.
Efigênia citou alguns temas propostos de contos, sendo eles: Venha ver o por do sol, Lambe
folhas, O preso, A volta, Vasto mundo. 3. Outros assuntos: Raquel sugeriu ser interessante
criar um momento para os servidores, um momento como estratégia de auto cuidado. Disse
ainda, que levará essa proposta ao Diretor do campus, e todos gostaram da ideia.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não havendo nada mais a ser tratado, a chefe do
Departamento de Ensino, Maria Efigênia Alves Moreira agradeceu a presença de todos, da
qual eu, Alessandra Câmara de Lima, Técnica em Secretariado e Assistente do
Departamento de Ensino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada pelos
presentes e por mim.
PRESENTES:
Alessandra Câmara de Lima - Assistente do
Departamento de Ensino
Aline da Silva Pereira - CTP
Edilaine Rebouças Fernandes Moura - DE
Jamile Costa Fernandes - Biblioteca
José Ronaldo Ribeiro da Silva - CTP
Maria Efigênia Alves Moreira - Chefe do
Departamento de Ensino
Raquel Campos Nepomuceno de Oliveira Psicóloga

Jaguaribe/CE, 12 de setembro de 2018.
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