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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

ATA CEIC PROEJA FIC AUXILIAR EM HOSPEDAGEM

Ao quarto dia do mês de fevereiro de 2021, em ambiente virtual, foi realizada a Reunião da Comissão para Elaboração e Implementação do Curso PROEJA

FIC Auxiliar em Hospedagem, do IFSP - Campus Avaré, sob a presidência da profa. Raquel Marrafon Nicolosi, coordenadora do curso para tratar dos

processos relacionados ao ensino remoto. ABERTURA DA REUNIÃO: a professora Raquel Marrafon dá as boas-vindas aos presentes e menciona que a

reunião estava acontecendo para deliberar sobre o novo plano de atividades (primeiro semestre de 2021), bem como analisar o relatório de atividades do

segundo semestre de 2020. A professora Raquel Marrafon menciona que a EJA diferente dos demais cursos do Câmpus, até o momento, tem número baixo de

evasão. Que os alunos têm participado e entregado as atividades. As devolutivas das atividades também foram feitas de forma impressa e que essas

informações compõe o relatório de acompanhamento do plano de atividades do primeiro semestre. A professora menciona que fez uma prévia do relatório e

que encaminhou no e-mail dos membros da CEIC para que pudessem propor alterações. Menciona que recebeu a confirmação de recebimento dos membros e

o posicionamento que estão de acordo com o documento. Na sequência elaboram o plano de atividades do primeiro semestre de 2021.

Plano de Atividades - ProEJA-FIC Auxiliar em Hospedagem

 

Curso/Câmpus: Avaré

Turma: 2º semestre - 9

ano

Carga horária total a ser integralizada: 100h

Carga horária já ministrada: 0

Carga horária a ser realizada remotamente:

100h

Carga horária a ser

ofertada

presencialmente: 0

 

Componente Ações inclusivas

Houve

substituição

das

atividades

presenciais

por TICs?

Metodologia

A unidade

aderiu a

alteração

do

calendário

de férias?

Projeto

integrador

Adequar o grau de

dificuldade das

atividades de acordo

com as

recomendações

feitas pelo

NAPNE/CSP e/ou pela

Secretaria Municipal

de Educação Não

Envio de

material de

apoio e de

exercícios

impressos. Sim

Gestão de

Espaços

Sociais e Uhs

Adequar o grau de

dificuldade das

atividades de acordo

com as

recomendações

feitas pelo

NAPNE/CSP e/ou pela

Secretaria Municipal

de Educação Não

Envio de

material de

apoio e de

exercícios

impressos. Sim
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