DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Relatório de Reunião CTP/ DE / COORDENAÇÕES DOS CURSOS INTEGRADOS
ASSUNTO: SÍNTESE DOS QUESTIONÁRIOS DISPONIBILIZADOS AOS
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS ENSINO REMOTO – SEGUNDA ETAPA
Data: 09/09/2020, 15h
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Marcília Macedo, Iveline Lima
Servidores(as) que mediaram a atividade/ cargos: Marcília Maria Barbosa Soares
Macedo / Pedagoga / Função: Coordenadoria Técnico-Pedagógica
1. Ferramenta Utilizada:
( X) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Atividade:
( ) Plantão Pedagógico
( X) Outro. Qual? Reunião DE / CTP / COORDENAÇÕES DOS CURSOS
TÉCNICOS INTEGRADOS
3. Participantes: Jefferson Queiroz Lima (Diretor geral), Joélia Marques de Carvalho (Chefe
de Deptº de Ensino), Marcilia Maria Barbosa Soares Macedo (Chefe Coordenadoria
Técnico-Pedagógica), José Tarcizio Gomes Filho (Coord. Integrado em
Eletroeletrônica), Antº Claudio Fernandes Lacerda (Coord. Integrado em Metalurgia),
Francisco Wagner de Souza (Coord. Integrado em Química), Iveline de Souza Lima
(Técnica em assuntos educacionais), Márcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia
(Assistente de aluno) e Fills Ribeiro Souza (Assistente de aluno).
Resumo da reunião:
PAUTAS: Apresentação dos dados dos questionários, análise dos dados,
apresentação nota técnica e encaminhamentos para a proposta de diretrizes
A reunião teve início ás 14h com a participação dos coordenadores de curso, membros
da CTP, direção geral e departamento de ensino.
Marcilia iniciou com a apresentação do objetivo da reunião, a justificativa e as
propostas de trabalho a se realizarem, a partir dos dados compilados dos dados
resultantes dos questionários aplicados aos alunos e docentes, tendo foco o integrado.
Iveline deu continuidade com a apresentação dos dados, que foram compilados pela
servidora Edilene. Os dados apresentados foram analisados e discutidos com todos. Foi
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acordado pelo grupo que a nota técnica seja produzida e dia 28 de setembro, data
agendada para disponibilizar o documento para todos os docentes em
reunião convocada pelo ensino. A conclusão / elaboração das diretrizes gerais e
específicas da nota técnica será finalizada pela CTP, com apoio dos demais envolvidos.
Os coordenadores concordaram com a sugestão proposta de acatar a nota técnica
elaborada, mesmo que não possam contribuir com outras propostas, devido a demanda
de atividades na coordenação dos cursos.
Jefferson sugeriu que sejam propostas estratégias de atividades que contemplem várias
disciplinas (integralizar/interdisciplinar); outras sugestões citadas foram: reduzir o
número de questões das atividades, esclarecer as diferenças entre a atividade relativa à
frequência e atividade de avaliação do conteúdo (embora ambas sejam
complementares).
Joélia relatou, que na reunião com a Pró-reitoria e os chefes de DEs, a queixa sobre o
excesso de questões nas atividades elaboradas pelos docentes é recorrente, causando o
acúmulo de atividades e sobrecarga aos estudantes, com isso, as orientações da nota
técnica irão colaborar para melhoria do ensino remoto no semestre seguinte (2020.2).
Tarcizio solicitou que sugeríssemos estratégias com foco nos estudantes que
tem reprovação em mais de três disciplinas.
A reunião foi encerrada ás 17h50 com as deliberações de construção da nota técnica.
4. Encaminhamentos adotados: A CTP se reunirá novamente para conclusão da nota
técnica em andamento com proposições de planejamento para o ensino.
5. Observações: Não há.

