
ATA 
 

Reunião das Coordenações de Curso do IFRS Campus Alvorada 
 

Aos 08 dias do mês de agosto de 2019, no gabinete do Diretor Geral do IFRS Campus                 
Alvorada, das 10h00 às 12h00, ocorreu a reunião das Coordenações de Curso do IFRS              
Campus Alvorada. Estiveram presentes os servidores: Danielle Santos Azevedo         
(coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia), Cristiane Esteves (coordenadora          
do curso Técnico em Cuidados de Idosos Integrado ao Ensino Médio na modalidade de              
Educação de Jovens e Adultos (Proeja)), Janaína De Nardin (coordenadora do curso            
Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio), Marcelo Bergamin Conter           
(coordenador do curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia), André Luis           
Demichei (Diretor de Ensino), Manuela Finokiet (coordenadora de Ensino) e Fábio           
Azambuja (Diretor Geral). Justificaram ausência os servidores: Juliano Rodrigues         
(coordenador do curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo Integrado ao Ensino             
Médio) e Cristina Laguna (coordenadora do curso Técnico subsequente em Tradução e            
Interpretação de Libras). ORDEM DO DIA: 1) Discutir a importância e o papel das              
coordenações. Foi decidido que os coordenadores avisariam os professores e estudantes           
que as demandas devem ser conversadas, primeiramente, com os coordenadores. 2)           
Informações gerais sobre o PTD. Foi estipulado que a carga horária destinada à             
coordenação no Plano de Trabalho Docente será a mesma para todas as coordenações,             
totalizando 8 horas por semana. 3) Discutir carga horária presencial das coordenações            
na Instituição. Foi estipulado que cada coordenação deve ficar presente na Instituição por             
no mínimo 4 horas semanais, sendo que nessas horas não deve ter colisão com períodos               
em sala de aula ou com os horários de atendimento aos alunos. 4) Combinações acerca               
da MEPEX 2019. A MEPEX realizar-se-á no dia 02/10 tarde e noite e no dia 03/10 manhã e                  
tarde, mas não terá aula nos três turnos desses dois dias. Ficou combinado de convidarmos               
os estudantes a participarem desses dias e frisar aos estudantes que a MEPEX caracteriza              
aula também. 5) Aulas fora da sala de aula. Foi combinado que, quando as aulas forem                
fora de sala de aula, forem aulas com palestras, círculos de conversas ou outras              
estratégias, os professores do dia deverão realizar atividades avaliativas das aulas           
diferenciadas e participarem das mesmas, não apenas “liberar” os alunos. 6) Soluções            
para o intervalo dos alunos dos cursos integrados ao ensino médio. Foi sugerido a              
criação de um projeto de ensino com bolsistas auxiliando na organização da entrega dos              
lanches, do recolhimento da bola de volêi e a dinâmica na volta do intervalo para a sala de                  
aula. Os coordenadores de curso informarão as turmas que cada estudante deverá            
consumir apenas uma unidade de lanche, pois o mesmo tem faltado para os estudantes do               
Proeja. 7) Progressão Parcial. Avisar aos coordenadores sobre o andamento das           
progressões. 8) Aulas à distância. Foi conversado sobre a possibilidade da inserção do             
NEAD dentro das disciplinas do MOODLE. E Cristiane ficou de ver que relatório existe no               
MOODLE que possa ser impresso a fim de registro das atividades realizadas. 9) Planos de               
ensino. A bibliografia básica deve aparecer no plano de ensino e no MOODLE os              
professores devem disponibilizar textos ou atividades envolvendo as bibliografias básicas          
constantes no PPC de cada curso. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às                
12h00. A ata foi escrita por Danielle Santos Azevedo.  Alvorada, 08 de agosto de 2019. 
 



 


