DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

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

Data: 11/12/2020 – 10h às 11h30min
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário e que fez a mediação da
reunião: Edilene Teles da Silva (Pedagoga/ Coordenadora em exercício da CTP)
Servidoras presentes na reunião/ cargos: Fills Ribeiro Sousa (Assistente de Aluno);
Márcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia (Assistente de Aluno); Edilene Teles da Silva
(Pedagoga); Iveline de Souza Lima (Técnica em Assuntos Educacionais – Estava em
gozo de férias, mas participou de forma voluntária, porque queria se apropriar das
ações, tendo em vista o seu retorno ser no dia 14/12/2020).
Observação:
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:
 Informações sobre a organização do setor, tendo em vista o período de férias da
Assistente de Aluno Márcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia de 14/12/2020 a
18/12/2020. Foi informado que a servidora Fills Ribeiro Sousa (Assistente de
Aluno) deveria cumprir jornada de 8h neste período de férias da servidora
Márcia, conforme orienta a portaria PORTARIA No 1333/GABR/REITORIA de
18 de dezembro de 2019.
 Informações sobre as atividades da próxima semana de 14/12 a 18/12/2020, a
saber:* dia 14/12/2020 às 15h reunião com os coordenadores dos cursos
técnicos integrados e coordenador da CCA para apresentarmos orientações para
a execução da Nota Técnica Nº 2/2020/DE-CAU/DG-CAU/CAUCAIA. * dia
16/12/2020 às 15h reunião convocada pela jornalista do campus para falarmos
sobre as atividades realizadas pela CTP em 2020 para possível registro na
revista anual do IFCE. * dias 17/12/2020 e 18/12/2020 das 14h às 17h
acontecerá o X Fórum de Ensino, promovido pela PROEN: "O PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DE FORMA REMOTA EM TEMPOS DE

DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

ISOLAMENTO SOCIAL: O OLHAR PARA PERMANÊNCIA E ÊXITO
DISCENTE"
 Síntese da busca ativa e do assessoramento ao acompanhamento dos docentes
aos alunos realizados pelas Assistentes de Aluno no semestre 2020.2: Ficou
definido que Márcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia (Assistente de Aluno)
fará este trabalho de síntese no instrumental elaborado por Edilene Teles no
período de 21/12/2020 a 24/12/2020.
 Processo de atualização do Projeto Pedagógico do curso técnico em Logística
(23486.001979/2020-85): A servidora Iveline de Souza Lima ficou com a tarefa
de acessar o processo, fazer a leitura do parecer emitido pela Pedagoga da
PROEN, Isabel Said, para prestar assessoramento ao coordenador do referido
curso.
 Para que a CTP possa ter condições de realizar os relatórios das ações do setor
executadas no semestre 2020.2 e planejamento de atividades do início do
semestre 2021.1 foi definida com os membros do setor, uma mudança nos
atendimentos da CTP no período de 21/12/2020 a 08/01/2021, a saber: No
período de 21/12/2020 a 08/01/2021 os atendimentos da CTP aos docentes,
alunos e pais serão realizados pelo o e-mail institucional do setor
(ctp.caucaia@ifce.edu.br), podendo haver atendimentos síncronos, a partir da
Ferramenta Google Meet, quando solicitado. Assim, as atividades fixas do
formato de ensino remoto estarão temporariamente suspensas, a saber: Plantão
Pedagógico, Sala de Estudos, Conversas de Sala de Aula com as Assistentes de
Aluno e atendimento semanal aos pais.

