DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica
Atendimento Pedagógico Remoto aos estudantes
Data: 17/03/2021 – 15h às 17h
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Márcia Pinto Bandeira de Melo
Malafaia/ Assistente de Aluno
Servidores(as) que mediaram esta atividade/ Cargos: Marcília Maria Soares Barbosa
Macedo (Pedagoga/ Coordenadora do setor); Edilene Teles da Silva (Pedagoga), Iveline
de Souza Lima (Técnica em Assuntos Educacionais); Fills Ribeiro Sousa (Assistente de
Aluno), Márcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia/ Assistente de Aluno.

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
( ) Hora dos Formandos
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
3. Número de estudantes atendidos/ Cursos: Nenhum aluno compareceu à sala.
4. Situações apresentadas pelos estudantes: Nenhuma situação foi apresentada.
5. Encaminhamentos adotados: Nenhum encaminhamento adotado.
6. Observações:
Os membros do setor aproveitaram o tempo, sem a presença de estudantes na sala,
para discutir algumas pontos:
 Resolução nº01/2021 que define as diretrizes gerais para a Educação
Profissional e Tecnológica;
 Marcilia Maria Barbosa, Pedagoga/ Coordenadora do Setor, apresentou o
encaminhamento adotado a partir de uma solicitação da professora Joelma
(Licenciatura em Matemática) e mais informações sobre o vídeo que sugeriu
como atividade suplementar para os estudantes ingressantes da Logística que
apresenta a abordagem de um psicólogo sobre como sermos produtivos,
dentro deste contexto de estresse e ansiedade, decorrente da pandemia.



A Asssistente de Aluno, Fills Ribeiro compartilhou a informação de
atendimentos de Serviço de Psicologia gratuitos para que informemos aos
nossos estudantes que têm apresentado esta necessidade;
 Iveline Lima, Técnica em Assuntos Educacionais, apontou a necessidade de
fazermos um levantamento dos trancamentos e cancelamentos efetivados, no
semestre 2021.1, para pensarmos em ações conjuntas de combate à evasão;
 Discussão sobre dois casos de estudantes matriculados na Licenciatura em
Matemática que foram enacaminhados à CTP pelos professores Eugênio e
Jamila: um está prestes a pedir o trancamento, mas a Assistente de Aluno,
Márcia Melo, informou que deu todas as orientações para que possa fazer à
adesão ao ensino remoto e o outro a Pedagoga Edilene Teles informou que o
estudante, após receber algumas orientações, decidiu não trancar o curso e o
caso dele foi encaminhado para os demais docentes, juntamente com algumas
sugestões de encaminhamentos.

