DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica
Atendimento Pedagógico Remoto aos estudantes
Data: 17/02/2021 – 15h às 17h
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Iveline Lima
Servidores(as) que mediaram esta atividade/ Cargos: Marcília Macedo (Pedagoga /
Coordenação Técnico –Pedagógica), Edilene Teles (Pedagoga), Marcia Malafaia
(assistente de aluno), Fills Ribeiro (assistente de aluno) e Iveline Lima (Técnica em
assuntos educacionais).
1. Ferramenta Utilizada:
(X) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Atividade:
(X) Sala de Estudos
( ) Conversas de Sala de Aula com as Assistentes de Aluno
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
3. Número de estudantes atendidos/ Cursos: 2 – Integrado em Eletroeletrônica e
Licenciatura em Matemática.
4. Situações apresentadas pelos estudantes: 1. A estudante Grazielle Mendonça da Silva e
sua mãe, a pedido do coordenador do curso, participaram do atendimento para
esclarecer o ajuste das disciplinas feita pelo coordenador. Este apresentou os registros
do acompanhamento e atendimento, explicou o motivo do ajuste. A estudante e sua mãe
explicaram a situação difícil de acesso à internet (utiliza somente os dados móveis do
plano de internet do celular). Marcília explicou sobre a aquisição de chips pelo IFCE, a
ser disponibilizado aos estudantes. Márcia relatou o acompanhamento realizado. Por
fim, a CTP enfatizou a importância de continuar os estudos e solicitar apoio pedagógico
à CTP, se necessário. Esse atendimento foi gravado. 2. O estudante Adriano Soares de
Sousa, Licenciatura em Matemática, solicitou apoio para organização da rotina de
estudos, Iveline orientou sobre a elaboração de horário de estudos, Edilene apresentou
orientações para melhor aproveitamento do tempo de estudos. As orientações foram
complementadas por Iveline, o atendimento foi concluído.
5. Encaminhamentos adotados: Enviar para o aluno Adriano Sousa os instrumentais
apresentados durante o atendimento (Iveline).
6. Observações: O coordenador do Integrado em Eletroeletrônica, prof. Tarcizio Gomes, e
a mãe da estudante Grazielle Silva participaram.

