


a vidades aval ia vas. Ele  ainda trouxe sua preocupação com a entrada de discentes ao longo doa vidades aval ia vas. Ele  ainda trouxe sua preocupação com a entrada de discentes ao longo do

período e  com a aprendizagem dos discentes que não estão par cipando dos encontros síncronos e  que,período e  com a aprendizagem dos discentes que não estão par cipando dos encontros síncronos e  que,

mesmo assim, entregavam as a vidades aval ia vas. O professor Emanoel  de Almeida também re latoumesmo assim, entregavam as a vidades aval ia vas. O professor Emanoel  de Almeida também re latou

suas experiências durante  as AENPs. O professor Anderson Simões respondeu que a entrada desuas experiências durante as AENPs. O professor Anderson Simões respondeu que a entrada de

discentes ao longo do período ocorria nas turmas do primeiro semestre, devido ao SISU. Ele  aindadiscentes ao longo do período ocorria nas turmas do primeiro semestre, devido ao SISU. Ele  ainda

respondeu que com re lação a frequência nos encontros síncronos, a subcomissão do curso, seguindo asrespondeu que com re lação a frequência nos encontros síncronos, a subcomissão do curso, seguindo as

orientações do IFPB, nha definido que não seria cobrada frequência dos discentes durante às AENPs.orientações do IFPB, nha definido que não seria cobrada frequência dos discentes durante às AENPs.

A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou sobre a real idade de alguns discentesA Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou sobre a real idade de alguns discentes

que não estavam podendo assis r as aulas síncronas por estarem trabalhando para ajudar a famíl ia eque não estavam podendo assis r as aulas síncronas por estarem trabalhando para ajudar a famíl ia e

por dificuldades de conec vidade, apesar dos edi tais ofertados pela ins tuição. O professor Emanoelpor dificuldades de conec vidade, apesar dos edi tais ofertados pela ins tuição. O professor Emanoel

de Almeida comentou que entendia as dificuldades dos discentes e  que os casos onde os discentes nãode Almeida comentou que entendia as dificuldades dos discentes e  que os casos onde os discentes não

par cipavam das aulas síncronas eram isolados e  que seu comentário seria uma preocupação com apar cipavam das aulas síncronas eram isolados e  que seu comentário seria uma preocupação com a

aprendizagem dos discentes. O professor Jaíl son Machado re latou casos de discentes do curso queaprendizagem dos discentes. O professor Jaíl son Machado re latou casos de discentes do curso que

estavam com dificuldades para acompanhar os encontros síncronos e  casos de discentes do curso comestavam com dificuldades para acompanhar os encontros síncronos e  casos de discentes do curso com

problemas re lacionados à saúde mental ,  neste  momento de AENPs. Ele  ainda apresentou algumasproblemas re lacionados à saúde mental ,  neste  momento de AENPs. Ele  ainda apresentou algumas

contribuições para a vidades que poderiam ser real i zadas e  também apresentou demandas decontribuições para a vidades que poderiam ser real i zadas e  também apresentou demandas de

discentes que lhe  foram apresentadas. O professor comentou que, segundo os discentes, em algumasdiscentes que lhe  foram apresentadas. O professor comentou que, segundo os discentes, em algumas

discipl inas, as a vidades propostas não nham re lação com as aulas ministradas. O professor Andersondiscipl inas, as a vidades propostas não nham re lação com as aulas ministradas. O professor Anderson

Simões comentou que os casos re lacionados com a saúde mental   e  os casos re lacionados com a prá caSimões comentou que os casos re lacionados com a saúde mental   e  os casos re lacionados com a prá ca

docente que a coordenação foi  informada, foram encaminhadas para o DAEST e  o DEPAP para quedocente que a coordenação foi  informada, foram encaminhadas para o DAEST e  o DEPAP para que

fossem tomadas as providências necessárias. A professora Alessandra Marcone apresentou suafossem tomadas as providências necessárias. A professora Alessandra Marcone apresentou sua

preocupação com a evasão na turma do P1, que tem aumentado neste  período de AENPs. O professorpreocupação com a evasão na turma do P1, que tem aumentado neste  período de AENPs. O professor

Jaíl son Machado re latou a importância de manter o contato com os discentes como uma forma deJaíl son Machado re latou a importância de manter o contato com os discentes como uma forma de

minimizar a evasão, principalmente, por meio dos representantes de turma. Ele  ainda alertou para aminimizar a evasão, principalmente, por meio dos representantes de turma. Ele  ainda alertou para a

importância dos professores terem sensibi l idade na e laboração dos planos instrucionais para o períodoimportância dos professores terem sensibi l idade na e laboração dos planos instrucionais para o período

2021.1 que ocorrerá em 12 semanas. O professor também comentou a importância dos alunos serem2021.1 que ocorrerá em 12 semanas. O professor também comentou a importância dos alunos serem

orientados para não se  matricularem num número exagerado de discipl ina. O professor Andersonorientados para não se  matricularem num número exagerado de discipl ina. O professor Anderson

Simões comentou que em todas as reuniões com os discentes tem orientado para que e les anal i sem oSimões comentou que em todas as reuniões com os discentes tem orientado para que e les anal i sem o

número de discipl inas que i rão se  matricular.  A professora Márcia de Lourdes fez um re lato acerca denúmero de discipl inas que i rão se  matricular.  A professora Márcia de Lourdes fez um re lato acerca de

discentes que estavam apresentando o mesmo perfil  de  desistência no ensino não presencial  comodiscentes que estavam apresentando o mesmo perfil  de  desistência no ensino não presencial  como

apresentavam no ensino presencial .  Ela ainda re latou a importância de cada docente anal i sar asapresentavam no ensino presencial .  Ela ainda re latou a importância de cada docente anal i sar as

especificidades dos discentes e  compreender as variáveis que possam estar causando a evasão. Aespecificidades dos discentes e  compreender as variáveis que possam estar causando a evasão. A

professora Márcia ainda comentou que cada docente poderia pontuar estas variáveis e  encaminhar paraprofessora Márcia ainda comentou que cada docente poderia pontuar estas variáveis e  encaminhar para

a coordenação do curso para que as providências necessárias fossem tomadas. O professor Edvaldoa coordenação do curso para que as providências necessárias fossem tomadas. O professor Edvaldo

Amaro enfa zou a importância dos re latos de experiências dos docentes nas reuniões como umaAmaro enfa zou a importância dos re latos de experiências dos docentes nas reuniões como uma

contribuição para a prá ca docente. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas,contribuição para a prá ca docente. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas,

parabenizou a subcomissão pelas discussões e  pela preocupação com o curso. Ela re latou que aparabenizou a subcomissão pelas discussões e  pela preocupação com o curso. Ela re latou que a

humanização e  a empa a dos docentes era de grande importância para um um curso de l i cenciatura.humanização e  a empa a dos docentes era de grande importância para um um curso de l i cenciatura.

Maria José  Dantas fez um registro especial  para o trabalho desenvolvido pelo professor Jaíl sonMaria José  Dantas fez um registro especial  para o trabalho desenvolvido pelo professor Jaíl son

Machado. Dando con nuidade a reunião, o professor Anderson Simões colocou em del iberação asMachado. Dando con nuidade a reunião, o professor Anderson Simões colocou em del iberação as

propostas para oferta das discipl inas do período 2021.1 das AENPs. O professor Anderson Simõespropostas para oferta das discipl inas do período 2021.1 das AENPs. O professor Anderson Simões

informou que as propostas nham sido enviadas com antecedência para os membros da subcomissão einformou que as propostas nham sido enviadas com antecedência para os membros da subcomissão e

que, naquele  momento, seria real i zada a escolha da oferta e  os ajustes necessários,  baseados nasque, naquele  momento, seria real i zada a escolha da oferta e  os ajustes necessários,  baseados nas

caracterís cas de cada discipl ina. A professora Alessandra Marcone informou que era favorável  a ofertacaracterís cas de cada discipl ina. A professora Alessandra Marcone informou que era favorável  a oferta

remota da discipl ina Química Experimental  I  no período 2021.1, para não prejudicar os discentes porremota da discipl ina Química Experimental  I  no período 2021.1, para não prejudicar os discentes por

mais um período. Ela re latou que usaria recursos de tecnologia da informação e  comunicação e , semais um período. Ela re latou que usaria recursos de tecnologia da informação e  comunicação e , se

necessário, usaria o laboratório da ins tuição para gravar os vídeos para as aulas. O professor Gesivaldonecessário, usaria o laboratório da ins tuição para gravar os vídeos para as aulas. O professor Gesivaldo

de Figueiredo também informou que era favorável  a oferta remota da discipl ina Química Experimental  I Ide  Figueiredo também informou que era favorável  a oferta remota da discipl ina Química Experimental  I I

no período 2021.1 e  que também usaria os recursos de tecnologia da informação e  comunicação e  ono período 2021.1 e  que também usaria os recursos de tecnologia da informação e  comunicação e  o

laboratório da ins tuição para gravar os vídeos para as aulas,  quando necessário. O professor Edvaldolaboratório da ins tuição para gravar os vídeos para as aulas,  quando necessário. O professor Edvaldo

Amaro fez sugestões de metodologias que poderiam ser usadas nas discipl inas experimentais.  OAmaro fez sugestões de metodologias que poderiam ser usadas nas discipl inas experimentais.  O

professor Jaíl son Machado comentou que era favorável  a oferta das discipl inas com elevada cargaprofessor Jaíl son Machado comentou que era favorável  a oferta das discipl inas com elevada carga

horária prá ca devido à necessidade dos discentes darem andamento no curso. Ele  fez algumashorária prá ca devido à necessidade dos discentes darem andamento no curso. Ele  fez algumas

considerações acerca da discipl inas Química Anal í ca Qual i ta va, onde apresentou as dificuldades daconsiderações acerca da discipl inas Química Anal í ca Qual i ta va, onde apresentou as dificuldades da
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