DEPARTAMENTO DE ENSINO
REUNIÃO SEMANAL DA COORDENAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICO (CTP)
Objetivo: Dialogar sobre as próximas ações do setor e distribuir tarefas
Participação: Assistentes de Aluno/ Pedagogas/ Coordenadora do setor
Márcia Pinto B. de Melo Malafaia/ Fills Ribeiro Sousa/ Edilene Teles da Silva/
Marcilia Maria Soares Barbosa Macedo

AGENDA E ENCAMINHAMENTOS (03/11/2020) às 10h por meio do Google
Meet: meet.google.com/hex-rkkq-ejx
1. Discussão sobre a campanha do Projeto Minha Sala de Aula: enviaremos os
vídeos para Quézia até o dia 09/11/2020 e a campanha da divulgação será
iniciada no dia 12/11/2020 (quinta-feira). Foi definido também, que quando
Iveline Lima (Técnica em Assuntos Educacionais) voltar de licença, elaborará os
5 (cinco) pequenos textos (lembrete e agradecimento) para cada servidora do
setor gravar o vídeo e enviar para Quézia e assim possa seguir o cronograma que
fora elaborado, conjuntamente entre CTP e Comunicação Social, anteriormente;
2. Edilene Teles (Pedagoga) atualizará o documento com orientações para pais e
estudantes representantes do Conselho de Classe Prognóstico, bem como os
questionários de pesquisa de percepção discente e docente sobre o ensino
remoto;
3. Marcilia Maria Barbosa (Pedagoga) entrará em contato com pais e estudantes
representantes do Conselho de Classe Prognóstico para informar data, horário,
link do Google Meet (16/11/2020 às 15h meet.google.com/hoz-ejwd-nqk) e
passar o documento enviado por Edilene com as orientações para participação
deles no referido conselho;
4. Marcilia Maria Barbosa (Pedagoga) enviará para Soraia (coordenadora substituta
da CCA) o questionário para ser disponibilizado aos alunos no Sistema
Acadêmico no período de 05/11/2020 a 09/11/2020 para obtermos dados sobre a
percepção deste público do ensino remoto no semestre 2020.2, como também
contactará Joélia (Chefe do DE) para apresentar questionário docente atualizado,
visando a apreciação dela e posterior disponibilização no mesmo período (05/11
a 09/11) pelo DE da pesquisa para captar a percepção docente sobre o ensino
remoto no semestre 2020.2.

