


período 2021.1. Ele  apresentou sua preocupação, principalmente, na turma do primeiro período, pois foiperíodo 2021.1. Ele  apresentou sua preocupação, principalmente, na turma do primeiro período, pois foi

verificado que cerca de 50% da turma não par ciparam das AENPs. A professora Alessandra Marconeverificado que cerca de 50% da turma não par ciparam das AENPs. A professora Alessandra Marcone

alertou que alguns discentes do primeiro período não iniciaram as AENPs e  que esta evasão no primeiroalertou que alguns discentes do primeiro período não iniciaram as AENPs e  que esta evasão no primeiro

período ocorre  mesmo quando as a vidades são presenciais.  Ela ainda informou que os discentes queperíodo ocorre  mesmo quando as a vidades são presenciais.  Ela ainda informou que os discentes que

estavam par cipando a vamente nham conseguido aprovação. A professora Geovana Vargas comentouestavam par cipando a vamente nham conseguido aprovação. A professora Geovana Vargas comentou

que os discentes da turma de ingressantes do período 2021.1 têm do uma par cipação bem maior nasque os discentes da turma de ingressantes do período 2021.1 têm do uma par cipação bem maior nas

AENPs e  que seria importante, no início do próximo semestre, fazer uma nova anál i se  dos dados. OAENPs e  que seria importante, no início do próximo semestre, fazer uma nova anál i se  dos dados. O

professor Anderson Simões enfa zou que para esta anál i se  é  de fundamental  importância aprofessor Anderson Simões enfa zou que para esta anál i se  é  de fundamental  importância a

comunicação sobre os discentes que não estão par cipando das AENPs à CAE, para que, desta forma, ascomunicação sobre os discentes que não estão par cipando das AENPs à CAE, para que, desta forma, as

providências cabíve is se jam tomadas. A professora Alessandra Marcone fez alguns ques onamentosprovidências cabíve is se jam tomadas. A professora Alessandra Marcone fez alguns ques onamentos

sobre a nova funcional idade de comunicação do SUAP. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria Josésobre a nova funcional idade de comunicação do SUAP. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José

Dantas, esclareceu as ações da CAE e  as ações do Departamento de Assistência Pedagógica (DEPAP)Dantas, esclareceu as ações da CAE e  as ações do Departamento de Assistência Pedagógica (DEPAP)

durante as AENPs.  A representante do CAEST, durante as AENPs.  A representante do CAEST, Meiryjane Lopes, também comentou sobre o trabalho daMeiryjane Lopes, também comentou sobre o trabalho da

CAE e  da CAEST no auxíl io dos discentes, nas mais diversas áreas, para o acompanhamento das AENPs. ACAE e  da CAEST no auxíl io dos discentes, nas mais diversas áreas, para o acompanhamento das AENPs. A

professora Suely Carneiro re latou sobre dificuldades na supervisão de um discente no estágioprofessora Suely Carneiro re latou sobre dificuldades na supervisão de um discente no estágio

supervisionado. A professora Márcia de Lourdes re latou acerca das dificuldades que o mesmosupervisionado. A professora Márcia de Lourdes re latou acerca das dificuldades que o mesmo

discente apresentou no semestre  anterior,  devido à necessidade de ter de trabalhar para ajudar adiscente apresentou no semestre  anterior,  devido à necessidade de ter de trabalhar para ajudar a

famíl ia.  Ela ainda re latou sobre as dificuldades de outras duas discentes em real i zar as a vidades defamíl ia.  Ela ainda re latou sobre as dificuldades de outras duas discentes em real i zar as a vidades de

estágio por questões pessoais.  A professora Márcia de Lourdes e  a professora Graça Medeirosestágio por questões pessoais.  A professora Márcia de Lourdes e  a professora Graça Medeiros

comentaram sobre a necessidade de uma discussão para reestruturação dos estágios. Dandocomentaram sobre a necessidade de uma discussão para reestruturação dos estágios. Dando

con nuidade, o professor Anderson Simões colocou em discussão o processo de matrícula dos discentescon nuidade, o professor Anderson Simões colocou em discussão o processo de matrícula dos discentes

nas AENPs, para o período 2021.2. Ele  re latou o processo de matrícula para o período 2021.1, baseado nonas AENPs, para o período 2021.2. Ele  re latou o processo de matrícula para o período 2021.1, baseado no

horário das aulas síncronas, conforme a decisão da subcomissão. O professor esclareceu que ahorário das aulas síncronas, conforme a decisão da subcomissão. O professor esclareceu que a

coordenação do curso orientou os discentes para que não se  sobrecarregassem de discipl inas nestecoordenação do curso orientou os discentes para que não se  sobrecarregassem de discipl inas neste

momento de AENPs. Entretanto, alguns discentes fizeram matrícula em um número maior de discipl inas.momento de AENPs. Entretanto, alguns discentes fizeram matrícula em um número maior de discipl inas.

A professora Geovana Vargas ques onou se  ex is a l imitação de discipl inas no processo de matrícula. OA professora Geovana Vargas ques onou se  ex is a l imitação de discipl inas no processo de matrícula. O

professor Anderson Simões respondeu que não era possíve l  l imitar esta matrícula na forma que foiprofessor Anderson Simões respondeu que não era possíve l  l imitar esta matrícula na forma que foi

real i zada em 2021.1. O professor Anderson Simões comentou que para que os discentes não sereal i zada em 2021.1. O professor Anderson Simões comentou que para que os discentes não se

matriculassem num número grande de discipl inas, seria necessário que a definição dos horários fossematriculassem num número grande de discipl inas, seria necessário que a definição dos horários fosse

baseada no horário presencial .  A professora Geovana Vargas comentou que a oportunidade oferecidabaseada no horário presencial .  A professora Geovana Vargas comentou que a oportunidade oferecida

pela subcomissão foi  devido as discipl inas que não foram ofertadas em semestres anteriores, mas quepela subcomissão foi  devido as discipl inas que não foram ofertadas em semestres anteriores, mas que

para o próximo semestre  seria importante  a reorganização do horário. A professora Alessandra Marconepara o próximo semestre  seria importante  a reorganização do horário. A professora Alessandra Marcone

comentou que esse  ajuste  nos horários foi  importante  no semestre  le vo 2021.1, mas que para ocomentou que esse  ajuste  nos horários foi  importante  no semestre  le vo 2021.1, mas que para o

próximo semestre, também era favorável  a matrícula ser real i zada conforme o horário presencial .  Apróximo semestre, também era favorável  a matrícula ser real i zada conforme o horário presencial .  A

professora Graça Negrei ros apresentou seu posicionamento favorável  a matrícula ser real i zadaprofessora Graça Negrei ros apresentou seu posicionamento favorável  a matrícula ser real i zada

conforme o horário presencial .  Após as discussões, a subcomissão definiu que no semestre  2021.2, aconforme o horário presencial .  Após as discussões, a subcomissão definiu que no semestre  2021.2, a

matrícula seria real i zada conforme os horários presenciais.  O professor Edvaldo Amaro aprovei tou amatrícula seria real i zada conforme os horários presenciais.  O professor Edvaldo Amaro aprovei tou a

oportunidade para ques onar sobre de que forma era real i zado o acompanhamento dos discentes comoportunidade para ques onar sobre de que forma era real i zado o acompanhamento dos discentes com

necessidades educacionais específicas pelo COAPNE, o que foi  respondido pelo professor Andersonnecessidades educacionais específicas pelo COAPNE, o que foi  respondido pelo professor Anderson

Simões. O professor Edvaldo Amaro comentou sobre a importância do trabalho da intérprete  de LIBRAS.Simões. O professor Edvaldo Amaro comentou sobre a importância do trabalho da intérprete  de LIBRAS.

A professora Alessandra Marcone também comentou sobre a importância de que o material  de  aulaA professora Alessandra Marcone também comentou sobre a importância de que o material  de  aula

fosse  fornecido antecipadamente aos intérpretes. A professora Márcia de Lourdes lembrou dafosse  fornecido antecipadamente aos intérpretes. A professora Márcia de Lourdes lembrou da

necessidade de ar culação das palavras com o material  apresentado durante as aulas,  de  modonecessidade de ar culação das palavras com o material  apresentado durante as aulas,  de  modo

a faci l i tar o acompanhamento pelos discentes. a faci l i tar o acompanhamento pelos discentes. Após uma breve discussão e  sendo cumpridos todos osApós uma breve discussão e  sendo cumpridos todos os

pontos da pauta prevista, o professor Anderson Simões agradeceu a presença de todos e  deu pontos da pauta prevista, o professor Anderson Simões agradeceu a presença de todos e  deu porpor

final i zada a reunião. Nada mais havendo a tratar,  eu, Anderson Savio de Medeiros Simões, transcrevi  afinal i zada a reunião. Nada mais havendo a tratar,  eu, Anderson Savio de Medeiros Simões, transcrevi  a

reunião em forma de ata que, após sua le i tura e  aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.reunião em forma de ata que, após sua le i tura e  aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.
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