


discente (20202440014)  sol ici tava o trancamento do Estágio Supervisionado. Adiscente (20202440014)  sol ici tava o trancamento do Estágio Supervisionado. A pós a apresentação dospós a apresentação dos

re latos da professora do Estágio Supervisionado pelo Professor Anderson Simões sobre a dificuldaderelatos da professora do Estágio Supervisionado pelo Professor Anderson Simões sobre a dificuldade

dos discentes em  conseguir escolas para a real i zação do estágio devido à pandemia, a Subcomissãodos discentes em  conseguir escolas para a real i zação do estágio devido à pandemia, a Subcomissão para para

o Acompanhamento das A vidades de Ensino Não Presenciais (AENPs)  do Curso Superior de Licenciaturao Acompanhamento das A vidades de Ensino Não Presenciais (AENPs)  do Curso Superior de Licenciatura

em Química em Química campus campus João Pessoa, deferiu o pedido da requerente. João Pessoa, deferiu o pedido da requerente. Em seguida, o professor AndersonEm seguida, o professor Anderson

Simões colocou em anál i se  o processoSimões colocou em anál i se  o processo  23326.017315.2021-51, em que a discente  (20202440018)  sol ici tava23326.017315.2021-51, em que a discente  (20202440018)  sol ici tava

o trancamento do Estágio Supervisionado. Ao trancamento do Estágio Supervisionado. A  Subcomissão Subcomissão para o Acompanhamento das A vidades de para o Acompanhamento das A vidades de

Ensino Não Presenciais (AENPs)  do Curso Superior de Licenciatura em Química Ensino Não Presenciais (AENPs)  do Curso Superior de Licenciatura em Química camp u s camp u s João Pessoa,João Pessoa,

u l i zou o mesmo entendimento do processo anterior e  deferiu o pedido da requerente. Dandou l izou o mesmo entendimento do processo anterior e  deferiu o pedido da requerente. Dando

con nuidade, foi  anal i sado o  processocon nuidade, foi  anal i sado o  processo  23326.016392.2021-94, em que o discente  ingressante23326.016392.2021-94, em que o discente  ingressante

(20212440020)  sol ici tava o trancamento das discipl inas Estrutura e  Funcionamento da Educação Básica,(20212440020)  sol ici tava o trancamento das discipl inas Estrutura e  Funcionamento da Educação Básica,

Matemá ca Básica e  Prá ca Profissional  I ,  do primeiro período do Curso de Licenciatura em QuímicaMatemá ca Básica e  Prá ca Profissional  I ,  do primeiro período do Curso de Licenciatura em Química

campus João Pessoa, por não ter acesso à internet para real i zar as a vidades das discipl inas. Acampus João Pessoa, por não ter acesso à internet para real i zar as a vidades das discipl inas. A

professora Geovana Vargas comentou que o discente  estava entregando as a vidades da discipl inasprofessora Geovana Vargas comentou que o discente estava entregando as a vidades da discipl inas

Psicologia da Educação, o que enfraquecia a jus fica va do discente. A professora Alessandra MarconePsicologia da Educação, o que enfraquecia a jus fica va do discente. A professora Alessandra Marcone

também comentou que o discente estava entregando as a vidades da discipl ina Química Geral  I  etambém comentou que o discente  estava entregando as a vidades da discipl ina Química Geral  I  e

concordou com a professora Geovana Vargas que a jus fica va do discente não era adequada. Oconcordou com a professora Geovana Vargas que a jus fica va do discente não era adequada. O

professor Anderson Simões ressal tou que o comentário das professoras era de extrema importânciaprofessor Anderson Simões ressal tou que o comentário das professoras era de extrema importância

para a decisão da subcomissão. O professor Gesivaldo de Figueiredo questionou o número de discipl inaspara a decisão da subcomissão. O professor Gesivaldo de Figueiredo questionou o número de discipl inas

que o discente  estava matriculado. O professor Anderson Simões respondeu que o discente  estavaque o discente  estava matriculado. O professor Anderson Simões respondeu que o discente estava

matriculado em todas as discipl inas do primeiro período. O professor Anderson Simões ressal tou osmatriculado em todas as discipl inas do primeiro período. O professor Anderson Simões ressal tou os

pontos que, segundo o regimento didá co, os discentes do primeiro período poderiam sol ici tarpontos que, segundo o regimento didá co, os discentes do primeiro período poderiam sol ici tar

trancamento. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou que nos atendimentostrancamento. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou que nos atendimentos

aos discentes, e les eram orientados a e laborar jus fica vas mais adequadas nos pedidos em processos.aos discentes, e les eram orientados a e laborar jus fica vas mais adequadas nos pedidos em processos.

A professora Geovana Vargas ressal tou que os discentes já estavam iniciando o curso em AENPs e  queA professora Geovana Vargas ressal tou que os discentes já estavam iniciando o curso em AENPs e  que

eles já conheciam as condições do ensino não presencial .  e les já conheciam as condições do ensino não presencial .  Após a discussão, aApós a discussão, a Subcomissão Subcomissão para o para o

Acompanhamento das A vidades de Ensino Não Presenciais (AENPs)  do Curso Superior de LicenciaturaAcompanhamento das A vidades de Ensino Não Presenciais (AENPs)  do Curso Superior de Licenciatura

em Química em Química campus campus João Pessoa, baseando-se  nos documentos norma vos do IFPB e  no fato de que oJoão Pessoa, baseando-se  nos documentos norma vos do IFPB e  no fato de que o

discente estava tendo par cipação a va em outras discipl inas, não acei tou a jus fica va apresentadadiscente estava tendo par cipação a va em outras discipl inas, não acei tou a jus fica va apresentada

e indeferiu a sol ici tação do discente. Dando con nuidade, o professor Anderson Simões iniciou ae indeferiu a sol ici tação do discente. Dando con nuidade, o professor Anderson Simões iniciou a

discussão sobre a oferta das discipl inas para o período 2022.1. Ele  informou que no período letivo 2022.1discussão sobre a oferta das discipl inas para o período 2022.1. Ele  informou que no período letivo 2022.1

seria iniciada a fase  de consol idação do ensino híbrido e  que tanto discipl inas teóricas comoseria iniciada a fase  de consol idação do ensino híbrido e  que tanto discipl inas teóricas como

experimentais poderiam ser ofertadas presencialmente. Ele  ainda esclareceu os trâmites internos paraexperimentais poderiam ser ofertadas presencialmente. Ele  ainda esclareceu os trâmites internos para

a sol ici tação da real i zação das discipl inas de modo presencial .  O professor Edvaldo Amaro ques onoua sol ici tação da real i zação das discipl inas de modo presencial .  O professor Edvaldo Amaro ques onou

sobre o retorno da insalubridade para os professores que real i zariam a vidades em laboratório. Osobre o retorno da insalubridade para os professores que real i zariam a vidades em laboratório. O

professor Jai l son Machado jus ficou sua ausência em reuniões anteriores e  esclareceu sobre o pedidoprofessor Jai l son Machado jus ficou sua ausência em reuniões anteriores e  esclareceu sobre o pedido

de retorno da insalubridade. Ele  ainda ques onou como seria real i zada a oferta do ensino híbrido e  sede retorno da insalubridade. Ele  ainda ques onou como seria real i zada a oferta do ensino híbrido e  se

alguns discentes poderiam optar por assis r de  modo não presencial .  O professor Anderson Simõesalguns discentes poderiam optar por assis r de  modo não presencial .  O professor Anderson Simões

respondeu que os discentes que não es vessem seguros para retornar ao ensino presencial  poderiamrespondeu que os discentes que não es vessem seguros para retornar ao ensino presencial  poderiam

optar por permanecer no ensino não presencial ,  o que provocaria um aumento na carga horária dosoptar por permanecer no ensino não presencial ,  o que provocaria um aumento na carga horária dos

professores. O professor Anderson Simões enfa zou as dificuldades que seriam enfrentadas nestaprofessores. O professor Anderson Simões enfa zou as dificuldades que seriam enfrentadas nesta

transição do ensino não presencial  para o ensino presencial .  O professor Jai l son Machado comentou quetransição do ensino não presencial  para o ensino presencial .  O professor Jai l son Machado comentou que

seria di ci l  conci l iar os espaços dos laboratórios com as demandas necessárias para a execução doseria di ci l  conci l iar os espaços dos laboratórios com as demandas necessárias para a execução do

próximo semestre. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou que, devido aopróximo semestre. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou que, devido ao

protocolo de biossegurança, não seria possíve l  o retorno presencial  em sua total idade neste  momento eprotocolo de biossegurança, não seria possíve l  o retorno presencial  em sua total idade neste  momento e

que, por i sso, a decisão foi  pe lo ensino híbrido. Ela ainda apresentou as resoluções e  as norma vasque, por i sso, a decisão foi  pe lo ensino híbrido. Ela ainda apresentou as resoluções e  as norma vas

ins tucionais que estavam sendo anal i sadas para o controle  da frequência dos discentes nas discipl inasins tucionais que estavam sendo anal i sadas para o controle  da frequência dos discentes nas discipl inas

que funcionarem presencialmente. Maria José  também comentou a resolução do MEC que apresentavaque funcionarem presencialmente. Maria José  também comentou a resolução do MEC que apresentava

orientações para as a vidades de ensino em 2022. orientações para as a vidades de ensino em 2022. O professor Anderson Simões enal teceu o trabalhoO professor Anderson Simões enal teceu o trabalho

do comitê  local ,  mas comentou que ce leridade nas decisões eram importantes para o trabalho dado comitê  local ,  mas comentou que ce leridade nas decisões eram importantes para o trabalho da

coordenação. A professora Alessandra Marcone comentou sobre as dificuldades que seriam enfrentadascoordenação. A professora Alessandra Marcone comentou sobre as dificuldades que seriam enfrentadas

na discipl ina Química Experimental  I .  Ela ques onou se  seria necessário comprovação dos discentesna discipl ina Química Experimental  I .  Ela ques onou se  seria necessário comprovação dos discentes

para a não par cipação na discipl ina presencial .  A professora Alessandra Marcone ainda comentou quepara a não par cipação na discipl ina presencial .  A professora Alessandra Marcone ainda comentou que

não nha condições de gravar as aulas no laboratório, o que tornaria necessária a abertura de váriasnão nha condições de gravar as aulas no laboratório, o que tornaria necessária a abertura de várias
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