


ministrados. A professora também comentou que o PET teve de adiar o curso de noções de calculadoraministrados. A professora também comentou que o PET teve de adiar o curso de noções de calculadora

cien fica para que estes discentes par cipassem. Ela ainda comentou que alguns discentes, mesmo comcien fica para que estes discentes par cipassem. Ela ainda comentou que alguns discentes, mesmo com

a sincronização, não estavam aparecendo no classroom. O professor Gesivaldo de Figueiredo sugeriua sincronização, não estavam aparecendo no classroom. O professor Gesivaldo de Figueiredo sugeriu

que os vídeos das aulas gravadas fossem novamente postados no classroom para que todos os discentesque os vídeos das aulas gravadas fossem novamente postados no classroom para que todos os discentes

vessem acesso. O professor Anderson Simões comentou que os discentes que não estavam aparecendovessem acesso. O professor Anderson Simões comentou que os discentes que não estavam aparecendo

no classroom, provavelmente, não nham fe i to o emai l  acadêmico. O professor Anderson Simões aindano classroom, provavelmente, não nham fe i to o emai l  acadêmico. O professor Anderson Simões ainda

comentou que são casos i solados, pois a Coordenação de Educação à Distância tem fe i to um excelentecomentou que são casos i solados, pois a Coordenação de Educação à Distância tem fe i to um excelente

trabalho para passar as orientações iniciais para os ingressantes. Ele  informou que a coordenação dotrabalho para passar as orientações iniciais para os ingressantes. Ele  informou que a coordenação do

curso real i zou duas reuniões com os alunos ingressantes para passar as informações do curso ecurso real i zou duas reuniões com os alunos ingressantes para passar as informações do curso e

das AENPs. O discente Adie l  Pontes ques onou sobre o processo de Monitoria e  o professor Andersondas AENPs. O discente Adie l  Pontes ques onou sobre o processo de Monitoria e  o professor Anderson

Simões respondeu que já saiu o resul tado do edi tal  de  monitoria voluntária,  mas que, possive lmente,Simões respondeu que já saiu o resul tado do edi tal  de  monitoria voluntária,  mas que, possive lmente,

deve ser publ icado outro edi tal  com vagas remanescentes. O professor Anderson Simões re latou umadeve ser publ icado outro edi tal  com vagas remanescentes. O professor Anderson Simões re latou uma

sol ici tação de trancamento do curso e  que o caso encaminhado para o setor de psicologia. A Técnica emsol ici tação de trancamento do curso e  que o caso encaminhado para o setor de psicologia. A Técnica em

Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou sobre o caso e  que já estava ciente  da si tuação. EmAssuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou sobre o caso e  que já estava ciente  da si tuação. Em

seguida, o professor Anderson Simões informou que aguarda o posicionamento da comissão local  sobreseguida, o professor Anderson Simões informou que aguarda o posicionamento da comissão local  sobre

a sol ici tação dos discentes para oferta das discipl inas experimentais.  A professora Kel iana Dantasa sol ici tação dos discentes para oferta das discipl inas experimentais.  A professora Kel iana Dantas

alertou que seria importante  uma anál i se , em caráter excepcional ,  da oferta destas discipl inas para osalertou que seria importante  uma anál i se , em caráter excepcional ,  da oferta destas discipl inas para os

alunos concluintes no semestre  2021.1, pois esta fal ta de perspec va de retorno presencial  pode geraralunos concluintes no semestre  2021.1, pois esta fal ta de perspec va de retorno presencial  pode gerar

um desmo vação nos discentes. O professor Emanoel  de Almeida re latou sua preocupação com a nãoum desmo vação nos discentes. O professor Emanoel  de Almeida re latou sua preocupação com a não

oferta por mais um período destas discipl inas experimentais,  pois i sso pode gerar impactos até  mesmooferta por mais um período destas discipl inas experimentais,  pois i sso pode gerar impactos até  mesmo

no que diz respei to às futuras fiscal i zações que poderão ocorrer. Ele  concordou com a professorano que diz respei to às futuras fiscal i zações que poderão ocorrer. Ele  concordou com a professora

Kel iana e  enfa zou a importância de iniciar as discussões sobre a oferta destas discipl inas para oKel iana e  enfa zou a importância de iniciar as discussões sobre a oferta destas discipl inas para o

período 2021.1. O discente Adie l  Henrique ques onou se  os discentes poderiam cursar as discipl inasperíodo 2021.1. O discente Adie l  Henrique ques onou se  os discentes poderiam cursar as discipl inas

simultaneamente. O professor Anderson Simões esclareceu que conforme decisão do colegiado dosimultaneamente. O professor Anderson Simões esclareceu que conforme decisão do colegiado do

curso, estes pré-requisi tos nham sido quebrados, neste  momento de AENPs, para minimizar oscurso, estes pré-requisi tos nham sido quebrados, neste  momento de AENPs, para minimizar os

prejuízos para os discentes do curso. O professor Jaíl son Machado fez um esclarecimento sobre asprejuízos para os discentes do curso. O professor Jaíl son Machado fez um esclarecimento sobre as

caracterís cas das discipl inas experimentais e  sobre seu posicionamento pela não oferta na formacaracterís cas das discipl inas experimentais e  sobre seu posicionamento pela não oferta na forma

remota. Ele ,  novamente, apresentou seu posicionamento favorável  à oferta híbrida ou presencial  daremota. Ele ,  novamente, apresentou seu posicionamento favorável  à oferta híbrida ou presencial  da

discipl ina. O professor Anderson Simões esclareceu que a subcomissão não pode, neste  momento,discipl ina. O professor Anderson Simões esclareceu que a subcomissão não pode, neste  momento,

del iberar sobre o formato híbrido ou presencial  e  que esta decisão deve vi r da Comissão Local .  Mariadel iberar sobre o formato híbrido ou presencial  e  que esta decisão deve vi r da Comissão Local .  Maria

José Dantas comentou que a decisão da subcomissão para não oferta das discipl inas experimentais estáJosé Dantas comentou que a decisão da subcomissão para não oferta das discipl inas experimentais está

respaldada pelos pareceres do MEC e  pelas resoluções do IFPB e  que o posicionamento da subcomissãorespaldada pelos pareceres do MEC e  pelas resoluções do IFPB e  que o posicionamento da subcomissão

está fundamentada nestas norma vas. A professora Márcia de Lourdes pontuou algumas dificuldadesestá fundamentada nestas norma vas. A professora Márcia de Lourdes pontuou algumas dificuldades

apresentadas pelos discentes dos estágios, neste  período de AENPs. Ela ques onou como resolver aapresentadas pelos discentes dos estágios, neste  período de AENPs. Ela ques onou como resolver a

si tuação dos estágios para os estudantes que veram de retornar para suas residências em outrossi tuação dos estágios para os estudantes que veram de retornar para suas residências em outros

estados. Ela também ques onou sobre a operacional i zação dos estágios, devido à di ferença doestados. Ela também ques onou sobre a operacional i zação dos estágios, devido à di ferença do

calendário das escolas públ icas do estado e  do IFPB. O professor Anderson Simões comentou que duascalendário das escolas públ icas do estado e  do IFPB. O professor Anderson Simões comentou que duas

alunas que residiam em outro estado nham entrado em contato com a coordenação e  veram umalunas que residiam em outro estado nham entrado em contato com a coordenação e  veram um

encaminhamento para a real i zação dos estágios no próprio IFPB. O professor Anderson Simõesencaminhamento para a real i zação dos estágios no próprio IFPB. O professor Anderson Simões

comentou que os discentes também poderiam entrar em contato com a Coordenação de Ciências dacomentou que os discentes também poderiam entrar em contato com a Coordenação de Ciências da

Natureza para contato com professores supervisores. O professor Anderson Simões informou que aNatureza para contato com professores supervisores. O professor Anderson Simões informou que a

coordenação de estágio nham esclarecido que os discentes podiam ter mais de um supervisor paracoordenação de estágio nham esclarecido que os discentes podiam ter mais de um supervisor para

completar a carga horária. Ele  sol ici tou que os estudantes que es vessem sem estágios entrassem emcompletar a carga horária. Ele  sol ici tou que os estudantes que es vessem sem estágios entrassem em

contato com a coordenação e  que levaria as preocupações da professora Márcia para a Coordenação dascontato com a coordenação e  que levaria as preocupações da professora Márcia para a Coordenação das

Licenciatura do IFPB. A professora Márcia de Lourdes sol ici tou o envio do o cio da coordenação dasLicenciatura do IFPB. A professora Márcia de Lourdes sol ici tou o envio do o cio da coordenação das

l icenciaturas que possibi l i ta o aprovei tamento da Residência Pedagógica no Estágio Supervisionado.l i cenciaturas que possibi l i ta o aprovei tamento da Residência Pedagógica no Estágio Supervisionado.

Seguindo para o próximo ponto, o professor Anderson Simões pediu a aval iação dos presentes sobre aSeguindo para o próximo ponto, o professor Anderson Simões pediu a aval iação dos presentes sobre a

oferta das discipl inas em 16 semanas nas AENPS 2020.2. O discente Adie l  Henrique comentou que estáoferta das discipl inas em 16 semanas nas AENPS 2020.2. O discente Adie l  Henrique comentou que está

achando melhor, pois um tempo mais longo para as discipl inas tem favorecido a organização para oachando melhor, pois um tempo mais longo para as discipl inas tem favorecido a organização para o

acompanhamento das discipl inas. O professor Anderson Simões comentou que entende que a oferta emacompanhamento das discipl inas. O professor Anderson Simões comentou que entende que a oferta em

16 semanas foi  a decisão mais adequada, mas que é  importante  que os professores não sobrecarreguem16 semanas foi  a decisão mais adequada, mas que é  importante  que os professores não sobrecarreguem

os discentes de a vidades aval ia vas. A professora Alessandra Marcone concordou e  comentou que aos discentes de a vidades aval ia vas. A professora Alessandra Marcone concordou e  comentou que a

oferta em 16 semanas tem se  apresentado mais adequada tanto para discentes quanto para professores.oferta em 16 semanas tem se  apresentado mais adequada tanto para discentes quanto para professores.

O professor Sérgio Ricardo expressou seu desconforto com as gravações das aulas,  pois,  como jáO professor Sérgio Ricardo expressou seu desconforto com as gravações das aulas,  pois,  como já
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