ATA
REUNIÃO DE COLEGIADO DE ENSINO
DATA: 09/11/2017
Em 09/NOV/2017 às 14h reuniram-se no IFSC Câmpus Itajaí, os membros do Colegiado
de Ensino conforme lista de presença anexa para discutir a seguinte pauta:
1) IFSC Portas Abertas
2) Calendário de reuniões de conselhos de classe e fechamento do semestre
3) Informes
1) O chefe do departamento de ensino, prof. Cássio Aurélio Suski apresentou a planilha
de agendamentos de visita das escolas estaduais ao câmpus que começa a partir de
amanhã (10/11), verificando a disponibilidade dos membros do colegiado para recepção
desses alunos.
2) Cássio questiona as percepções dos coordenadores de curso e Coordenadoria
Pedagógica (CP) referente ao último conselho de classe, tendo em vista, as novas
adequações e, se foi tratado com os docentes as questões individuais referentes aos
apontamentos levantadas pelos alunos. Sobre o cancelamento das aulas para
participação dos docentes nos cursos os coordenadores afirmaram que foi bastante
positivo e houve maior participação dos docentes. As questões individuais de cada
professor ainda estão sendo tratadas. Prof. Elisardo comenta que há boa receptividade
dos professores sobre os apontamentos dos alunos. Cássio informa que é importante a
devolutiva para a turma sobre a conversa com os professores. Profa. Laura levanta a
necessidade de realizar um trabalho com os alunos para que entendam o processo de
ensino aprendizagem e possam ter maturidade para participar dos conselhos de classe.
Durlei (CP) informa que nesse ponto é necessário fazer a formação dos regentes e
representantes de classe, para isso a CP vai um documento de orientação para que eles
tenham clareza dos papeis. Outro objetivo da CP é criar oficinas sobre planejamento de
estudo no início do semestre letivo. Na sequência elenca os principais pontos levantados
pelos alunos no pré-conselho. Débora (CP) informa que houve problemas com alguns
pais que não foram atendidos pelos professores conforme agendado durante o conselho
de classe. Destaca também que foram chamados alguns pais para dar um feedback
positivo e isso é muito importante para motivar os alunos. Rodrigo informa que a reunião
de pais foi bastante positiva pois os mesmos demonstraram disposição para ajudar os
filhos e colocar as responsabilidades para eles.
Juntamente, com os coordenadores e CP, Cássio elaborou um cronograma inicial para os
Conselhos de Classe que será finalizado via e-mail até dia 16/NOV/2017.
3) Informes: A Coordenadora de Registro Acadêmico informa que tendo em vista a
implantação do novo sistema acadêmico (SIGAA), os coordenadores deverão elaborar o
horário 2018/1 para todos os cursos, bem como agendamento das salas e nome dos
professores por unidade curricular, essas informações deverão ser encaminhadas ao
Registro Acadêmico impreterivelmente, até o dia 08/12/2017 para que as turmas sejam
criadas e as matrículas efetuadas a partir do dia 14/12/2017.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Marina Regina Veloso Esteves, a
presente ata. ANEXO – Lista de presença;
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