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Aos trinta dias do mês de Outubro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, de maneira remota,

reuniram-se de forma assíncrona na equipe de CEIC do Câmpus Votuporanga (na plataforma Microsoft

Teams) os membros da CEIC do Curso Técnico em Edificações que assinam no final desse documento. O

objetivo da reunião era dar prosseguimento ao processo de preparação para o início das atividades

remotas, sendo responsabilidade da CEIC discutir a respeito dos planos de atividades a serem modificados

(semestral para anual). Já que no início das atividades remotas foi elaborado um plano de atividades

semestral.

As ações inclusivas não sofreram modificações ( - empréstimo de computadores; - contratação de plano de

internet - abertura do câmpus para um número restrito de alunos, dependendo de liberação sanitária; -

material impresso das aulas quando necessário; - encaminhamento de arquivos pdf por e-mail ou pendrive;

- flexibilização do recebimento das atividades.

Os horários de plantão síncrono também foram mantidos ( - primeiro horário da manhã das 8h00 às 9h00

intervalo de 10min; - segundo horário da manhã das 9h10 às 10h10 - intervalo de 10 min; - terceiro horário

da manhã das 10h20 às 11h20; - primeira aula da tarde das 13h00 às 14h00 - intervalo de 10 minutos -

segundo horário da tarde das 14h10 às 15h10.

Em relação ao Plano de Atividades anterior (semestral), este Plano (anual) foi atualizado no número de

aulas.

A proposta foi submetida à votação e aprovada. E por não haver mais nada a tratar, segue, em anexo, os

Planos de Atividades Anuais das três turmas de Edificações aprovados por essa Comissão.
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