DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Assessoramento Pedagógico Remoto aos Docentes
Data: 11/11/2020 – 15h às 17h
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Edilene Teles da Silva
(Pedagoga)
Servidores(as) que mediaram a atividade/ cargos: Edilene Teles da Silva (Pedagoga),
Iveline de Souza Lima (Técnica em Assuntos Educacionais): Marcilia Maria Soares
Barbosa Macedo (Pedagoga/ Coordenação da CTP); Márcia Pinto B. de Melo Malafaia
(Assistente de Aluno); Luciene Cassia Correa de Sousa (docente/ Coordenadora do
Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas); Joélia Marques de
Carvalho (docente/ Chefia do Departamento de Ensino)
Ferramenta Utilizada:
( X ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual?
1. Atividade:
( ) Plantão Pedagógico
( X ) Outro. Qual? Reunião entre CTP, Chefia do Departamento de Ensino e
coordenação do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas.

2. Número de professores(as) participantes / atendidos(as): Não se aplica.
3. Curso(s): Não se aplica.
4. Situações apresentadas pelos(as) docentes: Não se aplica.
5. Pauta da reunião e encaminhamentos adotados:
 A reunião teve como objetivo finalizar a Nota Técnica nº 02/2020 que trata de
apresentar procedimentos para aperfeiçoar a execução do Conselho de Classe nos
cursos técnicos integrados e que devem ser implementados a partir do semestre
letivo 2021.1, no âmbito do Campus Caucaia, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará.
 O documento foi finalizado e foram firmados os seguintes encaminhamentos:
Iveline vai fazer a revisão ortográfica do documento, nota de rodapé sobre o
instrumental, inserção de referências, inclusão no texto de um item com o resumo
do fluxo para a execução dos procedimentos; Iveline irá preparar a apresentação
em slides da Nota Técnica para ser apresentada aos docentes dentro do Conselho
de Classe Prognóstico do dia 16/11/2020. Marcilia e Edilene também farão
contribuições à apresentação em slides feita por Iveline. Joélia irá disponibilizar
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a Nota Técnica no SEI para ser assinada por todos os membros da CTP, Chefia
do Departamento de Ensino e Coordenação do Napne. Marcilia irá encaminhar
aos docentes, após a apresentação do documento a este público, uma
questionamento com o objetivo da elaboração do Anexo 1 (instrumental para
relatório sobre discentes); Por fim, após as contribuições dos docentes as
autoras da Nota Técnica irão sistematizar o referido instrumental.
6. Observações:

