DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Reunião semanal da CTP por meio do Google Meet
Link: meet.google.com/hex-rkkq-ejx

Data: 30/11/2020 – 10h às 11h50min
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário e que fez a mediação da
reunião: Edilene Teles da Silva (Pedagoga/ Coordenadora substituta da CTP)
Servidoras presentes na reunião/ cargos: Fills Ribeiro Sousa (Assistente de Aluno);
Márcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia (Assistente de Aluno); Marcilia Maria Soares
Barbosa Macedo (Pedagoga/ Coordenadora do setor); Edilene Teles da Silva
(Pedagoga).
Observação: Marcilia Maria Soares Barbosa Macedo (Pedagoga/ Coordenadora do
setor) entrou na reunião para informar que está de atestado médico no período de
27/11/2020 a 05/12/2020 e para passar algumas informações.
Ferramenta Utilizada:
( X ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
1. Atividade:
( X ) Reunião semanal da CTP
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Pauta e encaminhamentos:
1. Elaboração do ANEXO 1 de forma conjunta pelos docentes, CTP, Chefia do DE
e NAPNE referente à Nota Técnica nº 02 que trata de novos 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
IFCE Campus Caucaia.
1) O Anexo 1 será um instrumental para registro do professor, ao final de
cada semestre letivo, da situação de aprendizagem de estudantes (com
situação de mais de uma reprovação em um mesmo componente
curricular).
 Para tanto, a CTP enviou e-mail no dia 27/11/2020 para todos os envolvidos
com o questionamento para nortear as sugestões de itens que o instrumental
deverá conter.
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A partir do questionamento (O que você deve saber sobre um aluno que
tem sucessivas reprovações?) deverão enviar as contribuições até o dia
30/11/2020;
 Em seguida, a CTP, coordenação do Napne e Chefia do DE fará a
sistematização do instrumental.
 A Técnica em Assuntos Educacionais, Iveline de Souza Lima, apresentou
uma proposta de instrumental que foi aprovada por todos, discutida na
reunião de hoje e algumas inserções foram feitas.
 A CTP sugeriu à Chefia do DE que faça uma reunião com os coordenadores
dos integrados e membros da CCA para apresentação da nota técnica, tirando
dúvidas e fazendo esclarecimentos, tendo em vista que ao fim de 2020.2 este
instrumental, em elaboração já deverá ser utilizado pelos docentes e para
tanto, irão necessitar das informações coletadas pela CCA e coordenações
dos cursos.
2) Edilene ratificou a importância de realizarmos a síntese dos dados da busca
ativa executada pelas Assistentes de Aluno, Márcia e Fills. Sugeriu que as
referidas servidoras discutissem entre elas, quem ficará com esta
responsabilidade, para que comecem com bastante antecedência, tendo em
vista ao grande volume de dados.
3) Por fim, Edilene apresentou a síntese que fez dos dados da pesquisa
realizada com os alunos e docentes sobre o ensino remoto nos semestres
2020.1 e 2020.2, estabelecendo comparações e que será apresentada hoje no
momento formativo destinado aos docentes, intitulado Pílulas Pedagógicas.

