DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Reunião remota da CTP com a jornalista do campus Caucaia
Link: meet.google.com/ryh-shxy-bsa
Data: 16/12/2020 – 15h às 16h
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);
Edilene Teles da Silva (Pedagoga) e Iveline de Souza Lima (Técnica em Assuntos
Educacionais)
Ferramenta Utilizada:
( X ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
1. Atividade:
( ) Reunião semanal da CTP
( X ) Outro. Qual? Reunião convocada pela jornalista do campus (Katharinne de Sousa
Marques Magalhães) para entrevistar os membros da Coordenação Técnico-Pedagógica
sobre as ações realizadas no ano letivo de 2020.
2. Pauta e encaminhamentos:
 A jornalista iniciou a reunião explicando que esta entrevista tinha como objetivo
a publicação de um artigo na revista anual do IFCE. Informou que sugeriu duas
pautas à direção do campus e ambas foram aceitas, a saber: as ações de melhoria
na infraestrutura do campus e a atuação da Coordenação Técnico-Pedagógica.
 Diante do exposto, a entrevista teve como objetivo saber quais foram as
principais ações realizadas pelo setor no ano de 2020.
 A coordenadora do setor em exercício, Edilene Teles da Silva, informou que
havia acabado de compartilhar por e-mail com a jornalista, um relatório que
havia feito, nesta semana, para participar da seleção dos relatos de experiências
dos campi a serem apresentados no X Fórum de Ensino, nos dias 17/12/2020 e
18/12/2020. Esclareceu, ainda, que fez algumas pequenas atualizações para
atender ao objetivo citado acima.
 Diante do exposto, a jornalista explicou que vai redigir o artigo resumindo o que
foi apontado no relatório e qualquer dúvida entrará em contato conosco. Para
terminar, solicitou que as servidoras presentes relatassem o que foi mais
marcante na atuação do setor ao longo deste ano. Cada servidora apresentou as
suas impressões e a jornalista encerrou a reunião.
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