DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Assessoramento Pedagógico Remoto aos Docentes
Data: 16/11/2020 às 10h
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/ Coordenadação Técnico-Pedagógica), Fills Ribeiro Sousa
(Assistente de Aluno), Márcia Pinto B. de Melo Malafaia (Assistente de Aluno).
1. Ferramenta Utilizada:
( X ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Atividade:
( ) Plantão Pedagógico
( X ) Outro. Qual? Reunião semanal da CTP
3. Número de professores(as) participantes / atendidos(as): Não se aplica.
4. Curso(s): Não se aplica
5. Situações apresentadas pelos (as) docentes: Não se aplica
6. Pauta e encaminhamentos adotados:
 A reunião teve como objetivo analisar a versão final da Nota Técnica que trata
de novos procedimentos para aperfeiçoamento da execução do Conselho de
Classe nos cursos técnicos integrados com a inserção dos dados coletados por
Marcilia na Ferramenta IFCE em Números e outros pequenos ajustes sugeridos
por Edilene: após discussão coletiva entre os membros do setor, o texto foi
finalizado;
 Em seguida, foi repassada a pauta do Conselho de Classe Prognóstico a ser
realizado em 16/11/2020 às 15h e definiu-se como seria a apresentação da Nota
Técnica: Marcilia fará a apresentação da nota técnica em slides, destacando o
contexto de elaboração, objetivo da nota, fundamentação e os novos
procedimentos a serem executados a partir de 2021.1 para aperfeiçoamento do
Conselho de Classe. Os demais membros farão contribuições, se julgarem
necessário, após a apresentação de Marcilia.
 Definiu-se também que a proposta dos coordenadores dos cursos técnicos
integrados, de a CTP ofertar um horário de atendimento aos pais seria acatada.
Assim, todas as terças-feiras, de 19h às 20h, no mesmo link do Google Meet
da Sala de Estudos, os pais serão atendidos pela CTP. A divulgação será feita na
reunião de pais que irá acontecer no dia 18/11/2020 às 19h. O atendimento terá
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início a partir do dia 24/11/2020. Marcilia e Fills ficarão responsáveis por este
atendimento e, quando houver necessidade, outros membros do setor poderão
realizá-lo.
7. Observações:

