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REUNIÃO DOCENTE PRESENCIAL NA PRAÇA DO CHÃO FACED
Na reunião de hoje (17/11), em continuidade ao Seminário de Formação Compartilhada, foram apresentados
princípios norteadores do planejamento dos docentes para o semestre 2022.1 na FACED, quais sejam:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Totalidade
Movimento
Cooperação
Heterogeneidade
Complexidade
Contradição

Considerando-se esses princípios, foi feita uma análise das propostas indicadas na reunião anterior e optouse por não fragmentar a discussão em grupos de trabalho nesse momento, sendo encaminhado o adiamento
da reunião de amanhã (18/11) para sexta-feira (19/11), às 9h00, com sua realização presencial na Praça do
Chão da FACED. Ficou acordado que para a participação teremos de seguir rigorosamente os protocolos de
segurança estabelecidos pela OMS em atenção à crise sanitária causada pela Pandemia do Covid19.
Entendeu-se que além de fortalecer os princípios supracitados, esse momento significará um marco histórico
para a comunidade, que após mais de 500 dias, retornará ao seu espaço de trabalho. E para registrar esse
momento, ficou definido o encaminhamento do convite à Assessoria de Comunicação da ADUFC.
Para além dos encaminhamentos mais pragmáticos para a realização das atividades presenciais, ficou
indicada a reflexão sobre as possibilidades de trabalho coletivo, que possibilitem a reorganização dos espaços
e tempos pedagógicos, visando transformar a prática pedagógica para além do enquadramento das
disciplinas. Nesse sentido, há a proposição de repensar espaços e tempos conforme as unidades curriculares,
ou qualquer outra alternativa para a integração de conhecimentos e ruptura do individualismo que a
disciplinaridade causa.
Também foi indicada a necessidade de retomarmos o Plano Participar e Incluir, elaborado pela comunidade
da FACED, para reaver os seus princípios e os encaminhamentos, atualizando-os para o Pós-Pandemia, de
modo a avançar rumo a uma nova proposta diante da realidade que se apresenta para 2022.1, com a
possibilidade da realização das atividades acadêmicas presencialmente.
Fortaleza, 17 de novembro de 2021.
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