


para a oferta de aulas prá cas presenciais dependerá da decisão do di retor geral  do Campus e  daspara a oferta de aulas prá cas presenciais dependerá da decisão do di retor geral  do Campus e  das

condições sani tárias locais.  A professora Graça Negrei ros comentou que como o Campus nhacondições sani tárias locais.  A professora Graça Negrei ros comentou que como o Campus nha

autorizado as a vidades de pesquisa e  extensão, entendia que, respei tando as recomendaçõesautorizado as a vidades de pesquisa e  extensão, entendia que, respei tando as recomendações

sani tárias,  seria possíve l  a real i zação de algumas aulas presenciais.  Maria José  Dantas enfa zou que assani tárias,  seria possíve l  a real i zação de algumas aulas presenciais.  Maria José  Dantas enfa zou que as

discussões estavam avançadas, mas alertou que pelo seminário de aval iação das AENPs, os professores,discussões estavam avançadas, mas alertou que pelo seminário de aval iação das AENPs, os professores,

os técnicos administra vos e  os discentes não eram favoráveis ao retorno das a vidades de modoos técnicos administra vos e  os discentes não eram favoráveis ao retorno das a vidades de modo

presencial .   O professor Anderson Simões comentou que seria importante  que estas decisões fossempresencial .   O professor Anderson Simões comentou que seria importante  que estas decisões fossem

tomadas de modo mais rápido para que a subcomissão pudesse planejar o semestre  2021.1. A professoratomadas de modo mais rápido para que a subcomissão pudesse planejar o semestre  2021.1. A professora

Kel iana Dantas apresentou posicionamento favorável  à oferta das discipl inas que não foram ofertadasKel iana Dantas apresentou posicionamento favorável  à oferta das discipl inas que não foram ofertadas

em 2020.2, mas de modo remoto, pois entendia que o retorno híbrido ou presencial  i ria expor osem 2020.2, mas de modo remoto, pois entendia que o retorno híbrido ou presencial  i ria expor os

discentes à contaminação durante o deslocamento ao Campus. Em seguida, o professor Andersondiscentes à contaminação durante o deslocamento ao Campus. Em seguida, o professor Anderson

Simões apresentou respostas aos ques onamentos acerca do estágio supervisionado, que foramSimões apresentou respostas aos ques onamentos acerca do estágio supervisionado, que foram

real i zados na úl ma reunião da subcomissão, e  informou sobre a possibi l idade de real i zação dereal i zados na úl ma reunião da subcomissão, e  informou sobre a possibi l idade de real i zação de

estágios em outros Campus do IFPB. O discente Adie l  Henrique fez alguns ques onamentos sobreestágios em outros Campus do IFPB. O discente Adie l  Henrique fez alguns ques onamentos sobre

algumas dificuldades na documentação de estágios e  sobre sua supervisão de estágio. A professoraalgumas dificuldades na documentação de estágios e  sobre sua supervisão de estágio. A professora

Graça Negrei ros também apresentou algumas demandas que necessi tam ser resolvidas junto àGraça Negrei ros também apresentou algumas demandas que necessi tam ser resolvidas junto à

coordenação de estágios. O professor Anderson Simões respondeu que i ria entrar em contato com acoordenação de estágios. O professor Anderson Simões respondeu que i ria entrar em contato com a

coordenadora de estágios para as ações resolu vas. Dando con nuidade à reunião, ocoordenadora de estágios para as ações resolu vas. Dando con nuidade à reunião, o  professor professor

Anderson Simões colocou para anál i se , o processo n° 23326.005524.2021-52, onde a discente  sol ici tou oAnderson Simões colocou para anál i se , o processo n° 23326.005524.2021-52, onde a discente  sol ici tou o

trancamento dastrancamento das  discipl inas Didá ca e  Prá ca Profissional ,  após o prazo previsto no Regimento Didá co discipl inas Didá ca e  Prá ca Profissional ,  após o prazo previsto no Regimento Didá co

para os Cursos Superiores do IFPB. Ele  apresentou a jus fica va da discente, onde re latava dificuldadespara os Cursos Superiores do IFPB. Ele  apresentou a jus fica va da discente, onde re latava dificuldades

em real i zar as a vidades da discipl ina, devido à COVID. A professora Graça Negrei ros ques onou seem real i zar as a vidades da discipl ina, devido à COVID. A professora Graça Negrei ros ques onou se

exis a um prazo l imite  para este  pedido. O professor Anderson Simões esclareceu que a definição é  daexis a um prazo l imite  para este  pedido. O professor Anderson Simões esclareceu que a definição é  da

subcomissão do curso. A professora Suely Carneiro comentou que é  favorável  ao ple i to, pois entende assubcomissão do curso. A professora Suely Carneiro comentou que é  favorável  ao ple i to, pois entende as

dificuldades dos discentes, neste  momento de pandemia. Após del iberação, baseada na declaração dadificuldades dos discentes, neste  momento de pandemia. Após del iberação, baseada na declaração da

discente anexada ao processo, a subcomissão deferiu por unanimidade a sol ici tação da discente.  Adiscente anexada ao processo, a subcomissão deferiu por unanimidade a sol ici tação da discente.  A

Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, esclareceu que a decisão da subcomissão estavaTécnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, esclareceu que a decisão da subcomissão estava

de acordo com a Resolução AR 45/2020-CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB. de acordo com a Resolução AR 45/2020-CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB. O professor Anderson SimõesO professor Anderson Simões

também colocou para anál i se , o processo n° 23326.005325.2021-44, onde a discente  sol ici tou otambém colocou para anál i se , o processo n° 23326.005325.2021-44, onde a discente  sol ici tou o

trancamento dastrancamento das  discipl inas Seminários da Educação, Fundamentos e  Prá cas Pedagógicas na EJA e discipl inas Seminários da Educação, Fundamentos e  Prá cas Pedagógicas na EJA e

Fundamentos de Álgebra, após o prazo previsto no Regimento Didá co para os Cursos Superiores doFundamentos de Álgebra, após o prazo previsto no Regimento Didá co para os Cursos Superiores do

IFPB. Ele  apresentou a jus fica va da discente, onde e la re latava questões pessoais bastanteIFPB. Ele  apresentou a jus fica va da discente, onde e la re latava questões pessoais bastante

complexas, devido aos diversos casos de COVID na famíl ia.  complexas, devido aos diversos casos de COVID na famíl ia.  Após del iberação, baseada na declaração daApós del iberação, baseada na declaração da

discente anexada ao processo, a subcomissão deferiu por unanimidade a sol ici tação da discente. Adiscente anexada ao processo, a subcomissão deferiu por unanimidade a sol ici tação da discente. A

representante do CAEST, Meiryjane Lopes, comentou que todos os discentes que precisassem de algumrepresentante do CAEST, Meiryjane Lopes, comentou que todos os discentes que precisassem de algum

suporte, emocional  ou para equipamentos, poderiam ser encaminhados ao setor. O professor Andersonsuporte, emocional  ou para equipamentos, poderiam ser encaminhados ao setor. O professor Anderson

Simões informou que encaminharia para Maria José  Dantas e  para Meiryjane Lopes as informaçõesSimões informou que encaminharia para Maria José  Dantas e  para Meiryjane Lopes as informações

detalhadas dos processos anal i sados. detalhadas dos processos anal i sados. DDando con nuidade à reunião, o professor Anderson Simõesando con nuidade à reunião, o professor Anderson Simões

comentou sobre a di f i culdade de obter informações da participação dos discentes pelo SUAP e  que tinhacomentou sobre a di f i culdade de obter informações da participação dos discentes pelo SUAP e  que tinha

enviado esta sol ici tação aos professores. Ele  informou que alguns professores já nham enviado asenviado esta sol ici tação aos professores. Ele  informou que alguns professores já nham enviado as

informações e  que após receber as informações restantes, encaminharia para a Coordenação deinformações e  que após receber as informações restantes, encaminharia para a Coordenação de

Acolhimento aos Estudantes. Ele  ainda re latou da reunião real i zada com o COAPNE para oAcolhimento aos Estudantes. Ele  ainda re latou da reunião real i zada com o COAPNE para o

acompanhamento do discente que precisa suporte  do setor. acompanhamento do discente que precisa suporte  do setor. Após uma breve discussão, o professorApós uma breve discussão, o professor

Anderson Simões agradeceu a presença de todos. Anderson Simões agradeceu a presença de todos. Sendo cumpridos todos os pontos da pauta prevista, oSendo cumpridos todos os pontos da pauta prevista, o

professor Anderson Simões agradeceu a presença de todos e  deu por final i zada a reunião. Nada maisprofessor Anderson Simões agradeceu a presença de todos e  deu por final i zada a reunião. Nada mais

havendo a tratar,  eu, Anderson Savio de Medeiros Simões, transcrevi  a reunião em forma de ata que,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.após sua le i tura e  aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.
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