DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Relatório de Reunião CTP
ASSUNTO: Diálogo sobre o relatório das ações do setor, realizadas no período de
27/11/2020 a 21/12/2020; lista de atividades a serem realizadas pelo setor para
finalização do semestre 2020.2 e para início do semestre 2021.1; avaliação das ações
realizadas pela CTP durante o semestre 2020.2; instrumental para síntese da busca ativa
2020.2 e Nota Técnica nº 02.

Data: 28/12/2020, 10h
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Iveline Lima/Técnica em
assuntos educacionais
Servidores(as) que mediaram a atividade/ cargos: Marcília Maria Barbosa Soares
Macedo (Pedagoga / Função: Coordenadoria Técnico-Pedagógica), Fills Sousa
(Assistente de aluno), Iveline Lima (Técnica em assuntos educacionais).
1. Ferramenta Utilizada:
( X) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Atividade:
( ) Plantão Pedagógico
( X) Outro. Qual? Reunião CTP
3. Participantes: NÃO SE APLICA
4. Resumo da reunião:
A coordenadora da CTP relembrou as atividades e demais ações realizadas pelo setor,
elencados em relatório elaborado anteriormente, pela pedagoga Edilene Teles, cuja
função de coordenadora em exercício foi assumida, durante período de licença saúde e
férias de Marcília Macedo. Em seguida, no mesmo relatório, as atividades, os
responsáveis e o período de execução das atividades a serem realizadas pela CTP, para
conclusão do semestre 2020.2 e início de 2021.1 foram analisados e atualizados.
Concluído a atualização das atividades da CTP, Marcília Macedo socializou os pontos
importantes, abordados em reunião anterior, junto ao Departamento de ensino, a saber:
atualização das datas de matrícula dos alunos ingressantes no processo seletivo para
2021.1 (calendário) para prorrogação do prazo para entrega do histórico escolar para
15/01/2021, devido o encerramento do ano letivo nas redes municipais e matrícula para
18/01/2021; situação da carga horária docente, para os professores que terão carga
horária reduzida ou afastamento em virtude de pós-graduação; processo seletivo para
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professor substituto do componente curricular de História, encerramento do semestre
(casos específicos para fechamento dos diários).

5. Encaminhamentos adotados: A coordenadora da CTP, Marcília Macedo, concluirá a
atualização das atividades e enviará para e-mail das demais integrantes do setor.
6. Observações: A alteração nos prazos do calendário de entrega de histórico escolar e
matrícula foi proposta apresentada pelo Departamento de ensino de Caucaia em reunião
com a Pró-reitoria de Ensino (PROEN).

