DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica
Atendimento Pedagógico Remoto aos estudantes
Data: 03/12/2020 – 17h
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Edilene Teles da Silva
(Pedagoga).
Servidores(as) que mediaram esta atividade/ Cargos: Fills Ribeiro Sousa (Assistente
de Aluno) e Edilene Teles da Silva (Pedagoga). Estava presente também o coordenador
do curso do curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica, Professor José Tarcizio
Gomes Filho.
1. Ferramenta Utilizada:
( x ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Atividade:
( ) Sala de Estudos
( ) Conversas de Sala de Aula com as Assistentes de Aluno
( ) Hora dos Formandos
( X ) Outro. Qual? Bate-papo com egresso do curso Técnico Integrado em
Eletroeletrônica e a turma de Eletroeletrônica S2.
Número de estudantes atendidos/ Cursos: Havia 10 alunos na sala e todos
responderam ao questionário que tinha como objetivo coletar informações para
apresentação da CTP e coordenação do curso aos docentes da turma (técnico integrado
em Eletroeletrônica S2), a fim de contribuirmos para a permanência com êxito dos
alunos, pois o coordenador e professor da turma, identificou relatos de discentes,
indicando desmotivação.
3. Situações apresentadas pelos estudantes:
 Tivemos dois alunos egressos convidados do curso técnico Integrado em
Eletroeletrônica. Explicitaram sobre a sua experiência como alunos do IFCE
campus Caucaia (desafios enfrentados e estratégias de superação, o que
aprendeu, experiências marcantes, descobertas feitas neste período, dicas aos
alunos do S2 de como devem aproveitar melhor o que o campus Caucaia pode
ofertar a eles); experiências no Ensino Superior (dificuldades enfrentadas,
diferenças e semelhanças entre o ensino médio técnico no IF e o ensino superior
na universidade, o que aprenderam no IF e que tem sido extremamente
importante no Ensino Superior) e projetos profissionais futuros.
 Ao final da apresentação, os alunos não fizeram nenhum questionamento.



Por fim, aplicamos uma pesquisa por meio do Google Forms para que os alunos
do curso técnico integrado em Eletroeletrônica (S2) indicassem as maiores
dificuldades que estão enfrentando neste semestre letivo (2020.2).
4. Encaminhamentos adotados:
 Os dados coletados na pesquisa serão sintetizados e apresentados aos docentes e
coordenação do curso para que adotem os encaminhamentos que considerarem
necessários.
5. Observações:

