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Apresentação 
   O Brasil ainda enfrenta a maior crise sanitária de sua história. A diminuição do número de mortes,
resultado direto da vacinação da população, vem permitindo a retomada das atividades laborais e
cotidianas, sem dispensar, é claro, os cuidados de proteção individual e a necessidade de distanciamento
social.  
   O primeiro caso confirmado de COVID-19 no estado do Amazonas ocorreu no dia 13 de março de 2020,
neste mesmo dia, o reitor da Universidade Federal do Amazonas suspendeu as atividades presenciais
acadêmicas e administrativas pelo prazo de quinze dias, a iniciar no dia 16 de março.
   No dia 23 de março, o governador do Amazonas decreta estado de calamidade pública e o fechamento
de estabelecimentos comerciais e de lazer, bem como das escolas. Apesar da medida, a baixa adesão da
população ao isolamento social e o despreparo dos sistemas públicos de saúde do Amazonas para lidar
com uma crise sanitária dessa magnitude levaram ao rápido aumento do número de casos e ao
estrangulamento dos sistemas de saúde e funerário.
   Diante deste panorama, todas as atividades presenciais da UFAM foram suspensas em 2020, forçando a
comunidade universitária a virtualização de todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e
administração.
   O segundo semestre de 2021 marcou a tímida retomada das atividades acadêmicas presenciais, e a
ausência de intercorrências nos fortalece para ampliar esta retomada no dia 10 de janeiro de 2022.
Agora é hora de pensar no pós-pandemia, planejar ações e estratégias que permitam não apenas a
retomada segura das nossas atividades, mas o que podemos realizar para avançar. 
   Propomos, neste dia de trabalho coletivo, iniciar uma reflexão sobre os desafios que enfrentamos nos
cursos de graduação do ICET. Para avançarmos, é preciso, primeiro, diagnosticar nossos principais
problemas e então formular alternativas viáveis para o seu enfrentamento. Não é hora de cruzar os braços,
tampouco aceitar passivamente ou naturalizar dificuldades e/ou retrocessos na aprendizagem dos nossos
alunos e alunas! 
   Outro desafio que precisamos unir forças para enfrentar é a atratividade dos cursos do ICET. Nossa
existência enquanto universidade depende da presença dos alunos nos cursos, e a baixa procura pode ser
um indicativo do distanciamento do ICET/UFAM das escolas e da sociedade em geral.
   Acreditamos que o ponto de partida de nossos trabalhos passa pela investigação, o debruçar científico e
metodologicamente orientado sobre as causas de retenção e evasão nos cursos de graduação, com o
intuito de planejar e executar ações voltadas a permanência dos alunos na graduação, minimizando o
jubilamento e a desperiodização.
   Pensamos ser necessário fortalecer as ações de nivelamento, otimizar a monitoria e implantar grupos de
estudo e acompanhamento continuado dos estudantes como estratégia de recuperação da aprendizagem,
minimizando as dificuldades e reduzindo a retenção e evasão, promovendo a melhoria dos indicadores de
aprendizagem de nossos estudantes, garantindo seu sucesso acadêmico e profissional.
  Todas estas ações dependem de todos nós, docentes do ICET, dos Técnicos Administrativos em
Educação, Coordenadores de Curso, Coordenação Acadêmica, Coordenação Administrativa e Direção, e é
contando com a participação e empenho de todos que iniciamos as atividades do ano civil de 2022,
dispostos a fazer avançar a qualidade dos cursos de graduação do ICET.
   Muito obrigada!                                                   

Profa. Dra. Nayana Teles - Coordenadora Acadêmica do ICET
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08h - Abertura dos trabalhos com a fala do
Professor Dr. Geone Maia Corrêa – Diretor do
ICET.
Balanço das atividades do ICET durante a Pandemia

do COVID-19

08h45 Profa. Dra. Nayana Teles - Coordenadora
Acadêmica do ICET
Balanço das atividades de ensino, desafios e

Atratividade dos cursos do ICET

09h30 Arquiteta do ICET Hellen Rebouças
Coordenadora Administrativa em Exercício –
Panorama dos Auxílios; Funcionamento da RUNI e

dos Campus I e II

10h às 10h30 –  Intervalo – Coffee break

10h30 - Diálogo com a plenária

11h – Apresentação do Comitê local de
Biossegurança

Programação
07 de janeiro de 2022 - MANHÃ

" O principal objetivo

da educação é criar

homens que sejam

capazes de fazer

coisas novas, não

simplesmente repetir

o que as outras

gerações fizeram"

(Piaget,1970)

15h – Composição de Grupos de trabalho por
áreas de saber 

Humanidades (Sala 203)

Agronomia (Sala 204)

Farmácia e Química (Sala 210)

Biologia (Sala 206)

Matemática e Física (Sala 310)

Engenharias (Sala 311)

Informática (Sala 313)

 17h - Socialização das reflexões
 
 17h45 - Encerramento

07 de janeiro de 2022 - TARDE

Campus II

Campus I


