
PAUTA DA REUNIÃO 19/04 

COORDENAÇÃO 

1) Finalizar tabela de distribuição de alunos nas escolas; 
2) Definir a pauta da reunião com os professores supervisores; 

a. Entrega de trabalhos pendentes; (verificar suas escolas quem entregou) 
- Relatos experiência oficinas  
- Relatos experiência supervisores   
- Relatos experiência bolsistas ID 24 meses ou que finalizaram o curso 
- Fichamento de texto acadêmic@s ID 
 
b. Apresentação do novo formato do Pibid/2016; 
- Informes Coordenação Institucional (Nelsi)  
- Apresentação dos novos professores 
- Seleção (32 inscritos e cadastro reserva) e apresentação dos novos alunos 
- Apresentação das Equipes de cada escola; 

c.  Definição das atividades que serão realizadas até junho de 2016; 

I) Atividades na escola 

1) As atividades nas escolas até junho serão destinadas à realização das 
atividades referentes aos formulários, abaixo descritos, e observações de 
aulas e intervenções em sala de aula; 

2) O professor supervisor deve elaborar o cronograma de atividades com os 
alunos bolsistas na escola, bem como orientar os alunos na organização e 
realização das atividades previstas; 

3) O professor supervisor deve fazer o controle de frequência e de atividades 
dos alunos bolsistas nas escolas (Modelo enviado no grupo supervisão); 

4) Reunião dia 26/04 – Trabalho dos professores supervisores com suas 
respectivas equipes na Unioeste: 
- Entrega dos formulários e explicação de como proceder para realizar as 
atividades previstas; 
- Distribuição dos alunos conforme a disponibilidade de aulas do professor 
na escola, para as observações e intervenções; (trazer uma planilha para 
distribuir os alunos conforme os dias de aula de filosofia); 
- Formulários: (serão entregues pelo coordenador de cada escola) 

a) Observação de aulas (alunos novos/2016 e quem não fez em 2015) 
b) Análise da estrutura da escola (alunos novos) 
c) Relatório de atividades do Pibid para o Sigpibid (Todos) 
d) Plano de intervenção nas aulas: intervenção planejada em dupla 

ou individual; (antigos e novos) 

Obs. Inicialmente os alunos novos devem cumprir as atividades 
específicas a eles e os antigos já iniciam as observações de aulas e 
planejamento das intervenções; num segundo momento, os novos também 



observam aulas e fazem o relatório das observações e depois planejam e 
realizam pequenas intervenções. 

5) Reunião 03/05 – Primeira reunião na Escola 
- Fazer uma visita com todos os alunos pela escola, já apresentando os 
alunos para alguns setores da escola (os alunos novos já vão preenchendo 
o Relatório da Análise e Estrutura da Escola); 
- Definir como as atividades serão desenvolvidas tanto pelos alunos novos 
como pelos alunos antigos que já iniciarão as Observações de aulas e 
planejamento das intervenções; 
- Finalizar a definição de qual turma ou turmas os alunos “adotarão” para 
realizar as Observações e intervenções; 
- Apresentar aos alunos as opções de intervenções que os mesmos podem 
desenvolver conforme a turma adotada; 
 

II) Atividades de formação na Universidade 
Datas: 10/5; 24/5; 07/6; 21/6 
- Participação em oficinas, palestras e demais atividades formativas 
sugeridas/propostas  

e)  Oficina de Oratória Alexandre Helfer (Nelsi) 
f) Oficina de produção de vídeo (Douglas) 
g) Oficina de Teatro ou Expressão corporal (Nelsi) 
h) Palestra: preconceito racial (Francy) Equipe  multidisciplinar (ver 

Núcleo) Célia 
i) Trabalho com o livro produzido pela Unioeste: O saber e seus 

embates: diálogos entre Ciência, Filosofia e Literatura. (Célia) 
j) Oficina para produção de apresentações multimídia (Power Point) 
k)  Oficina Prezzi 
l) Oficina de produção de jogos filosóficos 
m) Oficina de produção de textos 
n) Oficina para confecção do Curriculum Lattes 
o) Palestra sobre metodologia no ensino de filosofia 
p) Palestra educação e democracia 
q) Fonoaudióloga do Morais ou Jane: uso correto da voz/cuidado com 

as cordas vocais 
r) Cultura indígena (Ervino – NRE) 

 
3) Distribuição das atividades da coordenação; 

a. Documentação, Inclusão e exclusão de novos bolsistas (Douglas) 
b. Lista de presença das reuniões (Douglas) 
c. Controle de Entrega de Relatórios (Coordenação de cada escola) 
d. Manutenção do Relatório do SigPibid (Nelsi) 
e. Relatos oficinas didáticas (juntar num livro) Célia 
f. Relato de experiência da participação do Pibid (livro) Célia 
g. Fichamentos dos textos: Coordenador de cada escola 



h. Controle de materiais (Douglas vai direcionar a equipe) 
i. Organização da Sala  (Douglas vai direcionar a equipe) 
j. Blog (Célia) 
k. Facebook (Nelsi) 
l. Escolas: Nelsi (Europa e Ayrton) Douglas (Premen e JPA), Célia (Morais e Dario) 

 


