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RELATÓRIO TÉCNICO  – ETAPA DE EXECUÇÃORELATÓRIO TÉCNICO  – ETAPA DE EXECUÇÃO

  

AÇÕES REALIZADAS PELA SUBCOMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTOAÇÕES REALIZADAS PELA SUBCOMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO

DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (SCLAANP) DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (SCLAANP)   

CURSO TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOCURSO TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

UNIDADE ACADÊMICA DE DESIGN, INFRAESTRUTURA E AMBIENTE -  UAIUNIDADE ACADÊMICA DE DESIGN, INFRAESTRUTURA E AMBIENTE -  UAI

GRUPO DE TRABALHOGRUPO DE TRABALHO PORTARI A DE CONSTI TUI ÇÃOPORTARI A DE CONSTI TUI ÇÃO

Subcomissão Local de Acompanhamento de Atividades Não Presenciais

(SCLAANP)
PORTARIA 197/2020

NOME DO CURSONOME DO CURSO UNI DADE ACADÊMI CAUNI DADE ACADÊMI CA

CURSO TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO UA1

FASES DE I MPLEMENTAÇÃO GRADUAL DAS ATI VI DADES NÃO PRESENCI AI S E PRESENCI AI S NO ÂMBI TO DOFASES DE I MPLEMENTAÇÃO GRADUAL DAS ATI VI DADES NÃO PRESENCI AI S E PRESENCI AI S NO ÂMBI TO DO

I FPBI FPB

(Resolução Nº. 28/2020 – CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB)

Terceira Fase - Oferta curricular de forma não presencial

ATRI BUI ÇÕES DA ATRI BUI ÇÕES DA SUBCOMI SSÃO – ETAPA DE EXECUÇÃOSUBCOMI SSÃO – ETAPA DE EXECUÇÃO

(Resolução Nº. 29/2020 – CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB)

1. Acompanhar as Atividades de Ensino Não Presenciais (AENPs);

2. Supervisionar o desenvolvimento das A vidades de Ensino Não Presenciais (AENPs) no Ambiente Virtual de

Aprendizagem;

3. Realizar o acompanhamento pedagógico das A vidades de Ensino Não Presenciais (AENPs) no âmbito do 

curso/área.
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ATI VI DADEATI VI DADE OBJETI VOS/RESULTADOS PRETENDI DOSOBJETI VOS/RESULTADOS PRETENDI DOS

ANEXOANEXO

(caso necessário)

Aplicação de FORMULÁRIO elaborado

pelo DEPAP.
Realizar o acompanhamento pedagógico das AENPs.

RESULTADOS NO

RELATÓRIO EM ANEXO

Elaboração e aplicação do Formulário

de acompanhamento das AENP’s (ponto

de vista docente)

Realizar o acompanhamento das AENP'S em relação às

disciplinas, cargas horárias possibil idades e

dificuldades acadêmicas na sua implementação.

Planilha (UA1)

supervisão Salas Google

Elaboração e aplicação do Formulário

de acompanhamento das AENP’s (ponto

de vista discente) - UAI

Obter avaliação dos discentes sobre as AENPs

disciplinas ofertadas no Bloco 01 condições de acesso

as atividades, acompanhamento das aulas síncronas.

Formulário elaborado

no Google Forms em

Anexo

Elaboração e aplicação do Formulário

de acompanhamento das AENP’s (ponto

de vista discente) - UAI

Obter avaliação dos discentes sobre as AENP's

disciplinas ofertadas no Bloco 02, condições de acesso

as atividades, acompanhamento das aulas síncronas.

Formulário elaborado

no Google Forms em

Anexo

Elaboração e aplicação do Formulário

de acompanhamento das AENP’s (ponto

vista discente) - UA1

Obter avaliação dos discentes sobre as disciplinas

ofertadas no Bloco 03 em AENP'S

Formulário elaborado

no Google Forms em

Anexo

Elaboração e aplicação do Formulário

de acompanhamento das AENP’s (ponto

de vista docente)

Realizar acompanhamento das AENP'S em relação às

disciplinas, cargas horárias e dificuldades acadêmicas

na sua implementação.

Planilha (UAI)

supervisão Salas Google

pl a nej a mento e des envol vi mento da s  Ati vi da des  de Ens i no Nã o Pres enc i a i s  (AENPs )pl a nej a mento e des envol vi mento da s  Ati vi da des  de Ens i no Nã o Pres enc i a i s  (AENPs )
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ATI VI DADEATI VI DADE OBJETI VOS/RESULTADOS PRETENDI DOSOBJETI VOS/RESULTADOS PRETENDI DOS
ANEXOSANEXOS

(caso necessário)

Realização de reunião pedagógica

com os docente no dia 17/08/20.

 Realizar acompanhamento das AENP'S em relação

às disciplinas, cargas horárias, possibil idades e

dificuldades acadêmicas na sua implementação.

OFÍCIO de 17/08/20.  

Realização de reuniões

pedagógicas com os docentes no

dia 28/08/20.

 Realizar acompanhamento das AENP'S em relação

às disciplinas, cargas horárias, possibil idades e

dificuldades acadêmicas na sua implementação.

OFÍCIO de 28/08/20.  

Realização de reuniões

pedagógicas com os docentes dos

turmas do Curso Técnico de

Controle Ambiental Integrado ao

Ensino Médio - datas 04 a

06/11/20.

 Realizar acompanhamento das AENP'S em relação

às disciplinas, cargas horárias, possibil idades e

dificuldades acadêmicas na sua implementação.

OFÍCIO de 04/11 a  06/11/20.  

Elaboração do Relatório de

Acompanhamento das AENP'S

(ponto de vista discente) - UA1

Iden ficar aspectos pedagógicos que precisam ser

fortalecidos e aperfeiçoados no desenvolvimento

das AENPs no Bloco 01.

Resultados em anexo

Reuniões da Subcomissão

realizadas em 23 e 30/10/20 para

discussão sobre os Relatórios de

Avaliação Discente sobre as

AENPs, realizado pelo DEPAP E

DAEST

Compartilhar o Relatório de Avaliação Discente

sobre as AENPs, realizado pelo DEPAP E DAEST.
Ata em anexo
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ATI VI DADEATI VI DADE
OBJETI VOS/RESULTADOSOBJETI VOS/RESULTADOS

PRETENDI DOSPRETENDI DOS

ANEXOSANEXOS

(caso necessário)

Reuniões com a par cipação da coordenação / DAEST /

DEPAP para escuta dos estudantes das turmas do Curso

Técnico de Controle Ambiental Integrado ao Ensino Médio.

Ouvir as dificuldades acadêmicas dos

estudantes no desenvolvimento das

AENP'S.

Relatório em

anexo

Reunião com a Coordenação de Matemá ca e suas

Tecnologias - 09/11/20

Apresentar demandas pedagógicas e

avanços na proposta metodológica da

Área de Matemática.

OFÍCIO de 

09/11/20.

4 .  Obs erva ç ões  i mporta ntes4 .  Obs erva ç ões  i mporta ntes

-  -  Foram realizadas reuniões entre os membros da UA1 para o compar lhamento de experiências e dificuldades

dos docentes na implementação das AENPs;

- A coordenação divulgou e disponibilizou o link de todos os formulários elaborados via grupos de WhastApp

e comunicador do SUAP;

- Os relatórios de avaliação discentes foram divulgados via E-mail ins tucional para todos os docentes do Curso

de Controle Ambiental, com o objetivo de observarem os ajustes necessários;

- Alguns casos recebidos no email da coordenação sobre dificuldades dos estudantes/professores, foram

reportados a Coordenação de Apoio Estudan l - CAEST, Coordenação de Educação a Distância- CEaD e

Coordenação de Acolhimento Estudantil - CAE;

- O processo de implementação das AENP's alterou a dinâmica e criou novas demandas da Comunidade

Acadêmica do IFPB - Campus João Pessoa e durante a execução foram feitos ajustes no planejamento do

Curso visando o aperfeiçoamento das AENPs;

- A capacitação e apoio técnico desenvolvida pela Coordenação de Educação à Distância -  CEAD através da

Profa. Josali Amaral  foi fundamental para o desenvolvimento das AENP'S na Plataforma Google;

- O trabalho cole vo da Comissão Local de Acompanhamento das A vidades Não Presenciais – SCLAAENP foi

fundamental para a construção da proposta das AENP'S, por meios digitais u lizando ferramentas da Educação

a Distancia- EaD;

- Foram realizados encontros com discentes e familiares para o acolhimento das suas demandas e apresentação

do processo de implementação das AENPs com a participação da Equipe do DEPAP, DAEST e COAPNE;

- A Coordenação do Curso a a psicopedagoga Marivânia Leite da Silva Angelo Alven no representante

da Coordenação de Assistência a Pessoas com Necessidades Específicas - COAPNE na Subcomissão deste Curso

encaminharam aos docentes às demandas dos estudantes com necessidades específicas e a necessidade

de adaptação das AENPs, considerando às suas particularidades;

- Os atendimentos aos estudantes realizados pelas equipes do DAEST / DEPAP / COAPNE evidenciaram a

importância do acolhimento, visando o seu bem estar físico e mental durante o período das AENP'S;

- Durante esse processo percebemos que muitas famílias dos estudantes convivem numa situação de crise

financeira: perda de renda; desemprego; adoecimento da Covid 19 e outras situações que afetam a saúde

emocional e mental dos estudantes;

- A coordenação do curso destacou a importância do suporte psicológico/pedagógico/assistência social, visto

que vem aumentando o quadro de ansiedade entre os estudantes que sentem o seu futuro ameaçado pelas

incertezas da pandemia da COVID-19;




