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APRESENTAÇÃO 

A Diretoria de Ensino (DIREN) cumpre seu compromisso de apresentar à 

sociedade, indicativos de sua atuação, no que se refere a sua missão institucional que, 

dentre outras funções, tem o papel de gerir o processo de ensino e de aprendizagem de 

acordo com as políticas, diretrizes e metas para a educação, como orienta o Ministério 

da Educação. Também, atua na gestão de atividades de recursos humanos, 

administrativas e financeiras que lhe forem pertinentes. Com este relatório, objetiva-se 

demonstrar as atividades desenvolvidas, durante o ano de 2017, pelo respectivo órgão do 

IF Goiano - Campus Rio Verde. 

De acordo com o Art. 21 do Regimento Interno do IF Goiano - Campus Rio 

Verde, a DIREN é composta pela: Secretaria da Diretoria de Ensino, Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), Núcleo 

de Dados e Informações de Ensino, Gerência de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, Gerência de Ensino de Graduação, Coordenação de Educação a Distância e 

Unidade de Acervos Bibliográficos e Multimeios, Núcleos de Apoio Pedagógico (NAP) 

– Ensino Médio e Técnico e Ensino de Graduação.  

Art. 22 Compete à DIREN:  

I. estabelecer as políticas de ensino, em consonância com a Pró-Reitoria de 

Ensino;  

II. estabelecer diretrizes para a criação, reformulação e extinção de cursos;  

III. analisar e propor a criação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos 

(PPC), com base no Projeto Pedagógico Institucional e no Plano de Desenvolvimento 

Institucional;  

IV. apresentar à Direção-Geral o planejamento e o relatório anual das atividades 

desenvolvidas; 

V. participar das reuniões de Direção no Campus e de representação na Reitoria; 

VI. propor a formulação/reformulação de normas e procedimentos à Pró-

Reitoria de Ensino;  
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VII. coordenar a elaboração de editais e normas destinadas às atividades de 

ensino;  

VIII. prestar orientação na execução de regulamentos e normas;  

IX. elaborar, juntamente com as Diretorias de Pesquisa e de Extensão, o 

Calendário Acadêmico;  

X. supervisionar o desenvolvimento dos PPC, em consonância com as 

legislações pertinentes;  

XI. promover a avaliação das ações educacionais do Campus;  

XII. indicar a composição de bancas para seleção de docentes, juntamente com 

a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação;  

XIII. acompanhar o funcionamento dos cursos;  

XIV. apresentar subsídios técnicos à Direção-Geral, juntamente com a Diretoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, em prol da contratação de pessoal docente;  

XV. participar da elaboração de proposta orçamentária relacionada às atividades 

de ensino;  

XVI. atuar na articulação entre a pesquisa e a extensão; 

 XVII. articular políticas de ensino nos diversos níveis e modalidade;  

XVIII. planejar junto às Gerências de Ensino, pesquisas relevantes para a 

Instituição, comunidade e discentes;  

XIX. desempenhar outras atividades correlatas e, ou afins delegadas pela 

Direção-Geral do Campus e Pró-Reitoria de Ensino. 

A elaboração deste Relatório constitui-se de ação da DIREN e visa oferecer um 

documento que apresente conteúdo qualificado e todas as informações solicitadas e 

apropriadas, a partir de uma base sólida e fidedigna da origem dos indicadores da 

instituição.
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VISÃO GERAL DA UNIDADE 

1. Organização da Diretoria de Ensino 

 

A DIREN tem por finalidade principal desenvolver ações em prol do aprimoramento da 

qualidade do ensino médio e técnico e de graduação, ministrado no IF Goiano - Campus Rio Verde. 

O quadro de servidores tem por objetivo dirimir as demandas da comunidade interna e externa da 

instituição.  

Quadro 1. Organização e servidores da DIREN do IF Goiano - Campus Rio Verde 

Diretor de Ensino Dr. Edson Luiz Souchie 

Gerência de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio 

Dra. Haihani Silva Passos, Amauri Batista do 

Carmo e Joraci dos Santos da Silva 

Gerência de Ensino de Graduação 
Dr. Alessandro Ribeiro de Morais, Amauri Batista 

do Carmo e Joraci dos Santos da Silva 

Núcleo de Dados e Informações de 

Ensino 
Jerusa Luz Machado de Oliveira 

Núcleo de Apoio Pedagógico - Ensino de 

Graduação 

Ma. Josiane Lopes Medeiros, Dr. Alessandro 

Ribeiro de Morais, Dr. Letícia Fleury Viana, Dr. 

Idalci Cruvinel dos Reis, Dr. Celso Martins 

Belisário, Dr. Fábio Henrique Dyszy, Ma. Sandra 

Mara dos Santos Lemos de Oliveira e Dra. Melissa 

Cássia Favaro Boldrin Freire 

Núcleo de Apoio Pedagógico - Ensino 

Médio e Técnico 

Ma. Gilma Guimarães, Drª. Haihani Silva Passos, 

Dr. Jesiel Souza Silva, Me. Willian Marques Pires, 

Dr. Adriano Perin, Dr. Tiago Clarimundo Ramos e 

Drª. Márcia Cristina Puydinger de Fazio 
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Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas 

Ma. Jeanne Mesquita de Paula Leão, Adriano 

Aparecido da Silva e Leandro Farias Garcia 

Coordenação de Apoio Pedagógico 
Me. Willian Marques Pires, Me. Paulo Machado 

Diniz e Jerusa Luz Machado de Oliveira 

Coordenação de Registros Escolares - 

Ensino de Graduação 

Ma. Christie de Castro Freitas, Eduardo Leão 

Cabral e Eudes Machado Lemes  

Coordenação de Registros Escolares – 

Ensino Médio e Técnico 

Antônio Guilherme da Silva, Karina Bezerra Luz 

Machado e Estelina Barros Jardim 

Coordenação de Educação à Distância Gilda Suely de Oliveira 

Coordenação de Biblioteca 

Júlia Cristina Elias do Nascimento Wegermann, 

Letícia Rodrigues dos Santos, Ney dos Santos 

Araújo, Simone Sousa Guimarães, Marks de 

Oliveira e Wanessa de Souza Benati 
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1.1 Organograma da Diretoria de Ensino do IF Goiano - Campus Rio Verde 

 

 

 

  

Diretoria de Ensino

Gerência de Educação
Profissional Técnica de Nível
Médio

Coordenação de Cursos de
Ensino Profissional Técnico de
Nível Médio (n)

Unidade de Registros
Escolares de Ensino
Profissional Técnico de Nível
Médio

Núcleo de Apoio Pedagógico de
Ensino Profissional Técnico de
Nível Médio

Seção de Apoio ao Ensino
Profissional Técnico de Nível
Médio

Gerência de Ensino de
Graduação

Coordenação de Cursos de
Ensino de Graduação (n)

Coordenação de Registros
Escolares de Ensino de
Graduação

Núcleo de Apoio Pedagógico
de Ensino de Graduação

Coordenação de Educação à
Distância

Coordenação de Cursos de
Educação à Distância (n)

Unidade de Acervos
Bibliográficos e Multimeios

Núcleo de Referência e
Catalogação

Núcleo de Atendimento e
Empréstimos

Secretaria da Diretoria de
Ensino

Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas -
NAPNE

Núcleo de Dados e
Informações de Ensino (P.I.)
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2. Atividades desenvolvidas pelas Gerências: Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio; Ensino de Graduação. 

 Elaboração do calendário acadêmico 2017, para os cursos técnicos e de graduação; 

 Planejamento e distribuição de disciplinas aos docentes, no 1º e 2º semestre letivo, junto com 

a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

 Elaboração e divulgação, por meio do site do IF Goiano - Campus Rio Verde 

(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/rio-verde), do horário de aulas, referentes ao 1º e 2 º 

semestre de 2017, de todos os cursos técnicos e de graduação; 

 Proposição e acompanhamento das atividades pedagógicas nos cursos técnicos e de 

graduação, principalmente, por meio dos Núcleos de Apoio Pedagógico; 

 Reuniões pedagógicas realizadas periodicamente com as Coordenações de Cursos Técnicos e 

de Graduação;  

 Levantamento e encaminhamento de demandas de acervo bibliográfico, equipamentos e 

materiais de consumo para laboratórios, solicitados por docentes e Coordenações de Curso; 

 Solicitações ao Diretor-Geral e, ou Reitoria de contratação de professores substitutos e 

efetivos, em prol do adequado funcionamento dos cursos técnicos e de graduação do Campus; 

 Atendimento aos Coordenadores de Curso, professores, discentes, pais, ex-discentes e 

comunidade externa; 

 Atendimento aos coordenadores e servidores das COREs, Biblioteca e Apoio Pedagógico. 

 Supervisão das matrículas dos discentes aprovados nos processos seletivos: nos Processos 

Seletivos para os Cursos Técnicos, bem como de Transferências para preenchimento de vagas 

remanescentes; 

 Apoio às visitas técnicas; 

 Supervisão das rematrículas dos discentes dos cursos de graduação e técnico, no 1º e 2º 

semestre de 2017; 

 Elaboração, divulgação e execução de três Editais (1º e 2º semestre 2017) para transferências 

interna, externa, reingresso e portadores de diploma, para preenchimento de vagas remanescentes 

nos cursos técnicos e de graduação; 
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 Elaboração, divulgação e execução, junto com a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de 4 

(quatro) Processos Seletivos Simplificados para contratação de docentes substitutos. 

 Levantamento de dados, documentos e informações, referentes a Diretoria de Ensino, para 

subsidiar os procedimentos de auditoria interna. 

 Elaboração, divulgação de Editais para seleção de coordenadores de cursos Técnico em 

Agropecuária, Técnico em Informática, PROEJA – Técnico em Administração e Edificações. 

 Elaboração, divulgação de Editais para seleção de Monitores de Ensino. 

Em 2017, os cursos existentes e respectivas Coordenações seguiram conforme quadro 

abaixo: 

Quadro 2 – Relação dos coordenadores de cursos Técnicos e de Graduação, em 2017, no IF 

Goiano – Campus Rio Verde 

CURSOS TÉCNICOS COORDENADOR(A) E-MAIL 

ADMINISTRAÇÃO José Aurélio Vazquez Rúbio jose.aurelio@ifgoiano.edu.br 

AGROPECUÁRIA Bruno Botelho Saléh bruno.saleh@ifgoiano.edu.br 

ALIMENTOS Priscila Alonso dos Santos priscila.santos@ifgoiano.edu.br 

BIOTECNOLOGIA Polyana Fernandes Pereira polyanafernandes@ifgoiano.edu.br 

CONTABILIDADE Raquel Maria Prado raquel.maria@ifgoiano.edu.br 

EDIFICAÇÕES Charles Pereira Chaves charles.chaves@ifgoiano.edu.br 

INFORMÁTICA 
Leonel Diógenes Carvalhaes 

Alvarenga 
leonel.carvalhaes@ifgoiano.edu.br 

QUÍMICA Luismar de Paula Souza luismar.souza@ifgoiano.edu.br 

PROEJA – Administração 
/ Edificações 

Luíza Ferreira Rezende de 
Medeiros 

luiza.medeiros@ifgoiano.edu.br 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

COORDENADOR(A) E-MAIL 

AGRONEGÓCIO 
Carlos Antonio Cardoso 

Sobrinho 
carlos.antonio@ifgoiano.edu.br 

AGRONOMIA Marconi Batista Teixeira marconi.teixeira@ifgoiano.edu.br 
BACHARELADO EM 

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

André da Cunha Ribeiro andre.ribeiro@ifgoiano.edu.br 
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3. Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Dados e Informações de Ensino: 

- Periódica atualização do SISTEC; 

- Atualização de informações na plataforma Censo da Educação Superior; 

- Atualização de informações na plataforma Educacenso; 

- Atualização de informações na plataforma Nilo Peçanha; 

- Fornecimento periódico de informações ao Pesquisador Institucional, situado na Reitoria 

do IF Goiano. 

4. Atividades desenvolvidas pela Coordenação de Apoio Pedagógico: 

- Confecção dos Horários dos cursos técnicos e de graduação nos semestres letivos 2017/1 e 

2017/2; 

- Gerenciamento do uso de data shows e outros materiais necessários ao ensino em sala de aula 

e laboratórios; 

- Gerenciamento de impressões demandadas por docentes; 

- Constante atendimento a discentes, técnico-administrativos, docentes e pessoas externas ao 

Campus; 

 

 

BACHARELADO EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Lia Raquel de Souza Santos lia.santos@ifgoiano.edu.br 

ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

Celso Martins Belisário celso.belisario@ifgoiano.edu.br 

ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS 

Rogério Favareto rogerio.favareto@ifgoiano.edu.br 

ENGENHARIA CIVIL 
Alexsandro dos Santos 

Felipe 
alexsandro.felipe@ifgoiano.edu.br 

LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Fábio Henrique Dyszy fabio.dyszy@ifgoiano.edu.br 

LICENCIATURA EM 
QUÍMICA 

Rodrigo Braghiroli rodrigo.braghiroli@ifgoiano.edu.br 

SANEAMENTO 
AMBIENTAL 

Eloíza da Silva Nunes eloiza.nunes@ifgoiano.edu.br 

ZOOTECNIA 
Jéssika Mara Martins 

Ribeiro 
jessika.ribeiro@ifgoiano.edu.br 
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5. Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) – Ensino de Graduação: 

O NAP configura-se como espaço de estudos e ações educacionais, desenvolvendo 

atividades didático-pedagógicas voltadas para o ensino, oferecendo mecanismos de melhoria do 

processo de aprendizagem e de apoio ao corpo docente, contribuindo para o aprofundamento dos 

conhecimentos pedagógicos. 

5.1 Resumo das ações do NAP - Ensino de Graduação 

GRUPO META 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoramento ao trabalho 
pedagógico do docente 

 Oferecer orientação para a ação pedagógica e sua 
avaliação nos Cursos de Graduação, para a melhoria da 
qualidade do processo educativo; 
 Estimular a análise e reflexão das práticas pedagógicas, 
gerando aprendizagens e ações significativas; 
 Promover e organizar reuniões pedagógicas e grupos de 
estudo para a reflexão e aprofundamento de temas relativos 
ao trabalho pedagógico visando a elaboração de propostas de 
intervenção para a qualidade de ensino de todos; 
 Participar junto à Diretoria de Ensino e Gerência de 
Ensino de Graduação, na organização do trabalho 
pedagógico, no sentido de realizar a função social e a 
especificidade de cada curso; 
 Assessorar e colaborar para o aperfeiçoamento do 
processo de avaliação do desempenho do trabalho docente; 
 Utilizar os resultados das avaliações externas e internas 
para propor intervenções pedagógicas; 
 Contribuir com o professor para a necessidade da: 
pontualidade, organização e responsabilidade de sua ação; 
 Auxiliar os professores na escolha e utilização dos 
procedimentos e recursos didáticos que melhor atendam os 
objetivos propostos; 
 Auxiliar o professor na reavaliação e atualização dos 
procedimentos de avaliação em conformidade com a 
proposta pedagógica emancipatória, com prevalência dos 
critérios qualitativos sobre os quantitativos. 

 
 
 
Avaliação Institucional 

 Coletar e analisar dados de aproveitamento escolar de 
forma a desencadear um processo de reflexão sobre esses 
dados, junto com a equipe docente, visando promover a 
aprendizagem de todos os discentes; 
 Discutir os indicadores avaliativos institucionais, no 
sentido de potencializar seus usos quanto à tomada de 
decisões em cada turma/curso. 
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Suporte pedagógico à 
Instituição 

 Oferecer orientação para a ação pedagógica e sua 
avaliação nos Cursos de Graduação, para a melhoria da 
qualidade do processo educativo; 
 Organizar, junto à Diretoria de Ensino, a realização de 
reuniões de forma a garantir um processo coletivo de 
reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico desenvolvido na 
Instituição; 
 Participar da elaboração do regulamento do uso dos 
espaços pedagógicos; 
 Organizar e acompanhar, juntamente com a Gerência de 
Ensino, as substituições, reposições de dias letivos, horas e 
conteúdos aos discentes; 
 Desenvolver projetos de pesquisa com apoio institucional 
que contribuam para a orientação da ação pedagógica e sua 
avaliação; 
 Participar e intervir, junto às direções de ensino, na 
organização do trabalho pedagógico, de modo a realizar a 
função social e a especificidade de cada curso; 
 Zelar pelo cumprimento do calendário escolar; 
 Utilizar os resultados das avaliações externas e internas 
para propor intervenções pedagógicas. 

 
Suporte pedagógico aos 
coordenadores para 
levantamento dos fatores 
promotores da retenção e 
evasão dos discentes. 

 Apresentar aos discentes, formas de estudo e sua 
importância para o desenvolvimento; 
 Contribuir com o levantamento das causas e motivos para 
o desinteresse e desmotivação do estudante; 
 Incentivar a busca pelas monitorias de ensino, grupos de 
estudo, aulas de reforço, busca pelo atendimento 
individualizado. 

 

5.2. Ações com os cursos de graduação 

Durante o ano letivo de 2017, as reuniões foram realizadas por curso, conforme pedido dos 

coordenadores, para esclarecer dúvidas sobre metodologia, didática, avaliação, 

ensino/aprendizagem e demais questões relativas aos cursos, para os professores que atuam nos 

cursos de graduação, e outras reuniões com pauta específica apresentada pelo coordenador, 

professor ou aluno. Inicialmente a pauta apresentada aos coordenadores foi a seguinte: 

1- Assuntos específicos de cada curso apresentadas pelo coordenador; 

2- Apresentação da equipe do NAP - Ensino de Graduação; 

3- Comunicação e informação entre servidores e entre servidores e discentes; 
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4- Importância da Coordenação de Curso; 

5- Unificação de falas e atos entre os coordenadores; 

6- Novas normas disciplinares dos docentes e discentes (direitos e deveres) 

7- Seguimento do PPC: objetivo, perfil do egresso, estágio, atividades complementares; 

8- Priorização da qualidade em detrimento da quantidade nas disciplinas; 

9- Passar os problemas de sala de aula para o coordenador; 

10- Integrar, quando possível técnico, graduação e pós-graduação; 

11- Plano de ensino: importância e entrega; 

12- Procedimentos para o preenchimento dos diários; 

13- Objetivo da aula; 

14- Relacionamento professor/aluno; 

15- Regulamento; (funções) 

16- Metodologia/Prática; 

17- Detectar discentes com dificuldades já no início do semestre e procurar ajuda; 

18- Conservação dos ambientes institucionais, conforme Normas Disciplinares; 

19- Avaliação (Integradora) discentes (plágio, avaliação integrada entre disciplinas, entre cursos, 

entre graduação/técnico e pós-graduação; 

20- Critérios de avaliação discentes (avaliação processo contínuo e dinâmico, não um exame). 

5.3. Ações do primeiro semestre 2017 com calouros dos cursos de graduação 

Reunião, ambientação e apresentação da instituição e do curso junto com o coordenador, 

em todos os primeiros períodos dos cursos de graduação. 
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5.3.1. Cronograma de visitas 

CURSO DATA/HORA LOCAL REALIZADO 

Zootecnia Quinta-feira - 23/03/2017 das 9h15 às 10h15 Sala 31  OK 

Ciência da Computação Terça-feira - 14/03/2017 das 9h às 11h Lab. Informática OK 

Agronomia Quinta-feira - 16/03/2017 das 8h às 9h Sala 02  OK 

Agronegócio Quarta-feira - 22/03/2017 das 21h15 às 22h15 Salão Social  OK 

Engenharia de Alimentos Terça-feira - 21/03/2017 das 9h15 às 10h15 Sala 39  OK 

Química 

  

Quarta-feira - 22/03/207 das 19h às 21h Salão Social  OK 

Lic. Ciências Biológicas Quarta-feira - 22/03/2017 das 19h às 21h Salão Social  OK 

Engenharia Ambiental Quinta-feira - 16/03/2017 das 10h15 às 11h15 Sala 28  OK 

Engenharia Civil Quinta-feira - 23/03/2017 das 8h às 9h Sala 26  OK 

Saneamento Ambiental Quarta-feira - 22/03/207 das 21h15 às 22h15 Salão Social  OK 

Bacharelado Ciências 

Biológicas 

Terça-feira - 21/03/2017 das 8h às 9h Sala 27  OK 

 

5.4. Relatório da realização das reuniões por curso - 2017 

Nas reuniões realizadas por curso, foi apresentado a pauta planejada com as devidas 

orientações para os discentes, também foram apresentados dúvidas e dificuldades dos discentes, os 

quais, tais assuntos foram repassados ao coordenador, ao professor quando necessário e à Gerência 

e Diretoria de Ensino, quando foi o caso. Nos casos específicos de reclamações em relação aos 

professores: metodologia, didática, comunicação, diálogo e avaliações, os professores foram 

chamados e orientados. 

Nas reuniões pedidas ao longo do ano letivo os principais assuntos versaram sobre: 

dificuldade por parte dos professores em adequar a metodologia e ou didática ao conteúdo, alto 

índice de reprovação, falta de comunicação e diálogo entre professores e discentes, evasão e aulas 

desestimulantes. Ao que se refere a estes temas houve atendimento aos professores e preparação 

com alguns deles, de aulas para orientação e adequação de metodologia, didática e objetivo e 

confecção de avaliação. Também, a orientação quanto ao real objetivo do processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Quanto às reuniões de boas-vindas aos calouros, em todos os cursos foram apresentados a 

seguinte pauta, e a disponibilidade dos núcleos e gerências da instituição para demais dúvidas e 

orientações. 

PAUTA: 

1- Boas-vindas aos calouros; 

2- Apresentação da Instituição; 

3 - Oriente-se: departamentos; 

4- Sítios de informação: site, facebook e Q-Acadêmico; 

5- Informações sobre o site: campus, ensino, cursos, PPC, Regulamento, Calendário 

Acadêmico, horário de aulas e etc.; 

6 - Apresentação: NAP, GAE, DIREX, A3P; 

7 - Dicas de estudo: Aprenda estudar 

8- Dúvidas/percepção dos discentes; 

 

 Todas as reuniões planejadas foram realizadas com êxito. A avaliação do curso foi realizada 

permanentemente ao longo do ano com diagnósticos por meio de feedback dos discentes e 

professores, e diálogos entre a coordenação de curso, docentes, diretores e gerência no que 

se refere à metodologia, didática e aos conteúdos curriculares e sobre a infraestrutura do 

curso; 

 Ao longo do ano de 2017 também realizaram-se ações de modo a cumprir os objetivos do 

NAP - Ensino de Graduação nos quesitos de: assessoramento ao trabalho pedagógico do 

docente com atendimentos principalmente individualizado aos professores e nestes, com 

colaboração no desenvolvimento de plano de ensino, avaliação, confecção de slides, outros 

materiais, na atualização dos procedimentos de avaliação, apresentação do conteúdo e de 

exercícios; 

 Participação dos membros do NAP em outras comissões como a de Permanência e Êxito, do 

Elicpibid e Elped e do Estágio das Licenciaturas de modo a participar de estudos e reflexão 

de temas relativos ao trabalho pedagógico que contribua para a intervenção da qualidade de 

ensino de todos; 
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 Utilizou-se alguns resultados de encontros, reuniões, questionários para propor e 

implementar novas intervenções pedagógicas e novos encontros com docentes e discentes; 

 No quesito de avaliação institucional, analisaram-se alguns dados sobre permanência e êxito 

de alguns cursos de graduação, juntamente com o trabalho realizado pela reitoria e estes 

dados seguem em análise em projeto de ensino; 

 Quanto ao suporte pedagógico à instituição, parte do NAP participa ativamente nas reuniões 

da Diretoria de ensino e dos cursos de graduação, sempre que possível, para contribuir com 

a avaliação do curso, para o processo de reflexão-ação do trabalho pedagógico da instituição, 

elaboração de normativas e de regulamento de cursos, de estágio, acompanhar as reposições, 

substituições de aulas, dias letivos e o cumprimento do calendário escolar, desenvolver 

projetos de pesquisa, ensino e extensão, participar e intervir na organização do trabalho 

pedagógico e propor intervenções pedagógicas conforme avaliações externas, internas e as 

informações obtidas em reuniões e atendimentos; 

 O suporte pedagógico aos coordenadores é realizado por meio de reuniões da Diretoria de 

Ensino, da Gerência de Ensino de Graduação e do encontro quase sempre, individual com 

cada coordenador. Nessas reuniões e encontros é dado suporte burocrático de documentação 

do curso, eleição de NDE, Colegiado, orientação sobre avaliação do curso, reconhecimento 

de curso e, também suporte pedagógico no sentido de orientação e comprimento ao 

regulamento dos cursos, normas para viagens, conduta de professores e discentes, orientação 

à resolução de problemas, intervenção didático pedagógica, diferentes abordagens de 

comunicação com professores e discentes, orientação e conversa com discentes 

desmotivados, com problemas psicológicos, encaminhamento a outros profissionais da 

instituição, incentivo aos discentes quanto às monitorias, aulas de reforço, tratamentos e 

demais demandas que surgirem. 

 O trabalho pedagógico do NAP - Ensino de Graduação trabalha efetivamente ao longo do 

ano principalmente no atendimento individual e direto à professores e discentes. Prima-se 

pelo atendimento de qualidade a todos, visando que quanto melhor amparado estiverem os 

professores, os discentes terão um processo de aprendizagem significativo e de qualidade. 
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6. Atividades desenvolvidas pelo NAP – Ensino Médio e Técnico: 

O NAP – Ensino Médio e Técnico, conforme prevê o Regulamento dos Cursos Técnicos, 

tem por função dar suporte pedagógico aos discentes, docentes e contribuir na gestão dos processos 

institucionais. Assim, seguem suas principais funções e as ações desenvolvidas em 2017. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Ações Detalhamento das ações 

 

 

 

Suporte pedagógico ao 

trabalho docente 

 Promover reuniões de planejamento com os professores dos 

cursos técnicos, retomando as questões apresentadas nos 

conselhos de classe; 

 Reunir com os coordenadores e os professores com disciplinas 

nas turmas de calouros (reunião por curso), para 

acompanhamento da turma visando reduzir a evasão escolar; 

 Proporcionar orientação pedagógica nos Cursos Técnicos e 

Proeja;  

 Auxiliar com os problemas disciplinares dos discentes; 

 Reunir com os professores do Proeja para planejamento e 

avaliação do ensino/aprendizagem; 

 Reunir com os professores do Proeja para a construção de 

estratégias pedagógicas de superação de dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Suporte Pedagógico ao 

discente 

 Recepção aos Calouros  

 Visitar as turmas dos calouros. Conversar com os estudantes 

dos primeiros períodos de todos os cursos. 

  Contribuir com o processo de adaptação dos calouros às 

características e exigências da instituição e dos cursos técnicos 

proporcionando informações e orientações; 

 Atender aos discentes com dificuldade de aprendizagem e/ou 

outra necessidade específica;   
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 Orientar os discentes a buscarem os serviços de atendimento 

psicológico, de assistência estudantil e de monitórias; 

 

 

 

 

 

Suporte Pedagógico aos 

Coordenadores de 

Cursos 

 

 Organizar com os coordenadores de curso, reuniões de 

esclarecimento aos estudantes sobre Estágio, Assistência 

Estudantil, Atividades Complementares, Acesso ao Site 

Institucional, participação em atividades extraclasse, etc.; 

 Auxiliar com as questões dos discentes como: problemas 

disciplinares, dificuldades de aprendizagem, necessidade de 

acompanhamento especial e outros; 

 Participar das reuniões dos Concelhos dos Cursos; 

 Reunir com os Coordenadores dos Cursos Técnicos e Proeja 

para avaliação de cada semestre e elaboração de estratégias 

pedagógicas de enfrentamento de problemas como indisciplina 

e evasão escolar; 

 Contribuir com a atualização dos PPCs dos Cursos Técnicos e 

do Proeja; 

 

 

 

 

 

 

Suporte pedagógico à 

Instituição 

 Participar dos Conselhos de Classe dos Cursos Técnicos e 

Proeja; 

 Contribuir com a organização da Jornada Técnico-Científica e 

Cultura; 

 Apoiar e contribuir com os projetos e ações que estimulem a 

permanência e êxito escolar; 

 Contribuir com a análise dos dados sobre permanência e êxito 

escolar; 

 Contribuir e participação das feiras de Ciências e outros 

projetos de Cursos; 
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 Desenvolver projetos de extensão com temáticas que 

contribuam para a elevação das relações de respeito e aceitação 

das diferenças; 

 Desenvolver projetos de ensino com temáticas que estimulem 

o hábito e a disciplina de estudos; 

 Participação na seleção dos Estagiários para atuar nos setores – 

Estágio Remunerado. 

 

6.1 Reuniões realizadas por cursos /2017  

CURSO DATA OBJETO COORDENADOR/A 
 
 
Técnico em 
Administração 

Outubro 
 
 

Novembro  
 
 
 

Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

*Atualização do PPC 
 
 
*Deliberar sobre as faltas dos 
discentes de Acreúna por falta 
do transporte coletivo; 
 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
Técnico em Agropecuária 

Junho 
 
 
Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

*Atualização do PPC 
 
 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
 
Técnico em Alimentos 

Maio 
 
Outubro  
 
Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

*Dificuldades dos discentes e 
problemas do curso; 
*Reformulação do PPC 
 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
Técnico em 
Biotecnologia 

Outubro 
 
 
 

Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

*Atualização do PPC 
 
 

*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 
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Técnico em 
Contabilidade  

Outubro 
 
 

Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

*Atualização do PPC 
 

 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
 
Técnico em Edificações 

Outubro 
 
 

Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

* Atualização do PPC 
 
 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
 
 
 
 
Técnico em Informática  

Maio 
 
 

Setembro 
 
 

Outubro 
 
 
 
 

Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 

 
 

 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

*Apreciação e deliberação 
acerca dos processos de 
desligamentos de discentes; 
*Estabelece a carga Horária a 
Semipresencial das disciplinas 
de Informática de 2017/2; 
*Aprovação de alterações do 
PPC do curso Técnico em 
Informática. Mudança para aulas 
de 50min e 18 semanas. 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
 
Técnico em Química 

 
Outubro 
 

 
Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 

 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

 
*Atualização do PPC 

 
 

*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
 
Técnico em Segurança 
do Trabalho 

Outubro 
 
 
Abril e Setembro 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
Reunião do 
Conselho de 
classe 

*Atualização do PPC 
 
 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 

 
Curso Técnico Integrado 
em Administração - 
Proeja  

Março e agosto 
 
 
Abril e Setembro 

 

Reunião do 
Conselho de 
Curso 
Reunião do 
Conselho de 
Classe 

*Aprovação do Edital da Bolsa 
Proeja 
 
*Em Anexo o Cronograma e 
Relatório do Conselho. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS RIO VERDE 

 

Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde 
Rod. Sul Goiana Km 01  

Rio Verde, GO  
CEP 75.901-970, Caixa Postal 66 

Fone: 64 3620-5600 – Fax: 3620-5640 

 

 

6.2 Eventos/2017 

OBJETO DATA AÇÃO 
Recepção aos Calouros Fevereiro e 

Agosto  
 Orientações sobre as salas de aulas;  
 Reuniões de esclarecimento aos 

estudantes sobre: Estágio, Assistência 
Estudantil, Acesso ao Site Institucional, 
Atividades Complementares e 
Participação em Eventos, etc.; 

Feira de Ciência Outubro  Feira de Ciências dos Cursos Técnicos e 
Proeja aberto a comunidade interna e 
externa 

Projeto de Permanência e 
Êxito:  Liderança em Ação 

Abril a 
Dezembro 

 Curso de formação aos representantes de 
sala  

Projeto de Permanência e 
Êxito:  Hábitos e Métodos de 
Estudo 

Abril a 
Dezembro 

 Curso sobre a importância de desenvolver 
Hábitos e Métodos de Estudos 
envolvendo os discentes dos primeiros 
períodos dos Cursos Técnicos e Proeja 

Projeto de Gênero: Maria da 
Penha vai ao Proeja 

Outubro  Projeto de ensino que discute a violência 
contra a mulher nas turmas do Proeja. 

Projeto de extensão:  
Relações Étnico-Raciais e 
Educação: refletindo 
conceitos e experiências do 
cotidiano na escola 

Abril a 
Dezembro 

 Discutiu as relações étnico-raciais por 
meio do debate e do diálogo no cotidiano 
escolar. Projeto interdisciplinar que 
promoveu: Sarau de poesia, exposição de 
fotos e apresentação teatral no Campus. 

Jornada Técnico Científica e 
Cultural 

Setembro 
 

 Realizada anualmente e direcionada aos 
estudantes dos Cursos Técnicos e Proeja 
como ação de integração e de 
aprimoramento da sua formação 

 

7. Ações desenvolvidas no segundo semestre de 2017, pelo NAP – Ensino de Graduação e NAP 

– Ensino Médio e Técnico 

Em consonância com as atividades desenvolvidas e as demandas levantadas durante o 

primeiro semestre de 2017, foi organizado o Encontro Pedagógico com o objetivo de propiciar 

momentos de aprofundamento da atividade docente por meio de debates, palestras, minicursos, 

oficinas, mesa-redonda e workshop. 

O evento foi realizado nos dias 03 e 04 de agosto de 2017, com o tema: “Docência no 

Instituto Federal: avanços, práticas e saberes". 
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7.1 Cronograma do encontro pedagógico 2017 

24/07/2017 - MANHÃ 
HORÁRIO       ATIVIDADE PALESTRANTE LOCAL 
07h30 – 08h00 Café da manhã NAIF (música/som) 

Salão 
Social 

08h00 – 08h10 Abertura – Direção Geral Anísio 
 
 

Das 08h10 às 09h10 
 

DIREN – Projetos de Ensino Edson 
DPPG – Mestrados e Doutorados Alan 
DIREX – projetos de extensão José Weselli 
DAP- Diretoria de Administração e 
Planejamento 

Lucilene 

Assistência Estudantil – 
atendimentos 
código disciplinar 

Gilda 

24/07/2017 - TARDE 
HORÁRIO ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

14h00 – 17h00 

 Reunião com NAP - 
Graduação e coordenadores 
de cursos que participarão 
do ENADE. 

 Período para confecção do 
Planejamento de Ensino 

 Informes referentes a visitas 
técnicas, viagens, aulas 
práticas e outros 

Vespertino 

Salas de 
Aula e 
Salão 
Social 

 

8. Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE) 

A Instituição, na expectativa de atender a todos com qualidade e respeito às diferenças, vem 

a cada dia buscando a construção de uma cultura de valorização da diversidade, com o intuito de 

contribuir para a diminuição das desigualdades existentes, oriundas da chamada discriminação 

histórica. Para tal, tem-se adotado mecanismos voltados a ações afirmativas que proporcionem o 

acesso, a permanência e êxito do aluno na instituição, visando garantir seu pleno acesso, sua 

participação efetiva e a aprendizagem em todas as atividades acadêmicas. Para tanto, oferece 

condições que abrangem a disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade físicos e 

pedagógicos, além de criar estratégias que buscam eliminar as barreiras para a plena participação 

do estudante na sociedade e o desenvolvimento de sua aprendizagem. Os discentes com algum tipo 
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de deficiência, são identificados e encaminhados ao NAPNE. Dessa forma, é possível pensar 

estratégias de suporte pedagógico para atender estas demandas específicas. 

Atividades desenvolvidas pelo NAPNE:  

- Acompanhamento e Apoio Pedagógico-pedagógico aos discentes com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE's) e seus professores;  

- Assistência direta ou indireta aos projetos da instituição que possuam algum apelo ligado 

à inclusão; 

 - Estímulo ao espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o discente 

não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais consistentes, para que atue na 

sociedade de forma consciente e comprometida;  

- Realização de levantamento das áreas do Campus com problemas acessibilidade e estudo 

das possíveis adaptações e encaminhamento aos setores responsáveis; 

 - Participação no Fórum de Inclusão (participação das pessoas com deficiência);  

- Divulgação dos NAPNEs (interna e externa);  

- Participação em Curso de Formação em Procedimentos Básicos para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Profissional e Tecnológica;  

- Realização de Palestras/Sensibilização docentes e discentes; 

- Participação nos processos de seleção dos Cursos Técnicos e Superiores (cotas); 

- Participação na organização e realização da recepção de discentes ingressantes em parceria 

Coordenações dos Cursos e docentes, visando auxiliar o aluno em sua socialização e adaptação ao 

novo ambiente escolar. 

Alguns Projetos de Extensão realizados pelo NAPNE, visando a quebra de barreiras 

linguísticas e preconceitos: 

- Educação e Esporte: importantes ferramentas de Inclusão; 

- Libras de Mão em Mão: estreitando os laços com a Língua Brasileira de Sinais. 
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9. Atividades desenvolvidas pela Coordenação de Registros Escolares – Ensino de Graduação 

 Atendimento via telefone, e-mail e presencial para informações sobre cursos, orientações e 

recebimento das solicitações em geral de discentes, docentes e egressos e também à comunidade 

externa; 

 Orientações sobre edital e recebimentos das Inscrições de Edital de Transferências Interna, 

Externa e Reingresso e Portador de diploma;   

 Confirmação de veracidade de diplomas para o CREA-GO e outros; 

 Encaminhamento das Inscrições do Edital de Transferência Interna, Externa e Reingresso e 

Portador de Diploma para parecer dos Coordenadores e posterior homologação das mesmas, 

assim como da lista de classificação no site. 

 Matrícula dos ingressantes, Edital de Transferências e SiSu/Enem, nos respectivos períodos 

durante o ano letivo; 

 Suporte aos discentes e professores para acesso as funcionalidades dos sistemas SUAP e Q-

Acadêmico; 

 Emissão de declarações, histórico e diplomas dos cursos de graduação; 

 Esclarecimento e informações sobre editais, telefones, horário de aulas e de professores, 

local de salas de aula e outros; 

 Levantamentos e estudos sobre gestão de documentos para implantação de novo modelo de 

arquivamento; 

 Cadastro do calendário e horário do semestre no sistema a cada semestre; 

 Inserção de matriz e geração de cursos e matrizes do semestre;       

 Organização para atendimento de novos ingressantes: fluxo de atendimento, conferência de 

documentos, classificação e preenchimento de cadastro de matrículas nos sistemas; 

 Geração das novas turmas e diários a cada novo semestre;    

 Execução de procedimentos para renovação de matrícula, inserção de disciplinas, 

destrancamento e aproveitamento de disciplinas, matrículas de transferências internas e 

externas, reingressos e portadores de diploma; 

 Recebimento de solicitações e encaminhamentos de documentos provenientes de candidatos 

que optam pela reserva de vagas (cotas); 
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 Emissão de declaração de previsão de conclusão para acadêmicos com pedido de colação de 

grau (concluintes); 

 Conferência detalhada em toda documentação com vistas à colação de grau especial ou 

oficial; preparação das listas e respectivas Atas de Colação de Grau; 

 Participação nas cerimônias de outorga de grau; 

 Execução de procedimentos de gestão de documentos: impressão de etiquetas de 

identificação e outros procedimentos para arquivamento da pasta individual dos discentes no 

arquivo corrente e também permanente;  

 Recebimento e lançamento de Atividades Complementares, licenças e atestados no sistema; 

 Execução de procedimentos necessários para verificar possíveis vagas para a 2ª chamada 

presencial, conforme previsto do regulamento e edital do processo seletivo. 

 Atendimento as solicitações de informações sobre dados estatísticos; 

 Atendimento as solicitações de trancamento e cancelamento voluntário de matrícula de 

discentes; 

 Elaboração de lista para controle de entrega de diários; 

 Orientações sobre preenchimento de diários, recebimento e lançamento de entrega física de 

diários no sistema; 

 Elaboração de lista para cobrar diários de disciplinas não entregues ou com pendências; 

 Execução de procedimentos de gestão de documentos: impressão de etiquetas de 

identificação, organização e execução de procedimento para arquivamento de diários e outros 

documentos do setor; 

 Fechamento do período letivo no sistema para abertura do semestre subsequente; 

 Consulta de discentes concludentes para inserção individual da situação de matrícula 

vínculo.  

 Finalização de matrícula após conclusão do curso – mudança de status no Q-Acadêmico. 

 Participação em reuniões com diretoria e coordenadores de cursos; 

 Atuação em comissões diversas através de portarias (Cotas, PROEJA, Acervo acadêmico); 

 Reunião interna com os demais servidores do setor. 
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10. Atividades desenvolvidas pela Coordenação de Registros Escolares – Ensino Médio e 

Técnico 

 Atendimento via telefone, e-mail e presencial para informações sobre cursos, orientações, e 

recebimento das solicitações em geral de discentes, docentes e egressos; 

 Orientações sobre edital e recebimentos das Inscrições de Edital de Transferência Interna, 

Externa e Reingresso;   

 Confirmação de veracidade de diplomas para o CREA-GO e outros. 

 Encaminhamento das Inscrições do Edital de Transferência Interna, Externa e Reingresso 

para parecer dos Coordenadores; 

 Elaboração da lista de classificação e encaminhamento para divulgação no site; 

 Conferência de documentos, classificação e matrículas referentes ao Edital de Transferência 

Interna, Externa e Reingresso; 

 Suporte aos discentes e professores para acesso as funcionalidades dos sistemas SUAP e Q-

Acadêmico; 

 Emissão de declarações, históricos, certificados e Certidão de Tempo Escolar; 

 Esclarecimento e informações sobre editais, telefones, horário, local de salas de aula, e 

outros; 

 Levantamentos e estudos sobre gestão de documentos para implantação de novo modelo de 

arquivamento; 

 Cadastro do calendário e horário, do semestre, no sistema a cada semestre; 

 Inserção de matriz e geração de cursos e matrizes do semestre;        

 Organização para atendimento de novos ingressantes: fluxo de atendimento, conferência de 

documentos, classificação e preenchimento de cadastro de matrículas nos sistemas; 

 Geração das novas turmas e diários a cada novo semestre;    

 Execução de procedimentos para renovação de matrícula, inserção de disciplinas, 

destrancamento e aproveitamento de disciplinas, matrículas de reingressos, e transferências 

internas e externas; 

 Recebimento de solicitações e gestão de documentos provenientes de certificação do ENEM; 
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 Emissão de certificados e declaração Parcial de Proficiência e de conclusão do ensino médio 

via ENEM; 

 Execução de procedimentos de gestão de documentos: Impressão de etiquetas de 

identificação e outros procedimentos para arquivamento da pasta individual dos discentes no 

arquivo corrente e também permanente;  

 Recebimento e lançamento de Atividades Complementares, licenças e atestados no sistema; 

 

11. Atividades desenvolvidas pela Coordenação da Biblioteca 

Dentre as atividades da Biblioteca, destaca-se o tratamento, recuperação e disseminação da 

informação em ambientes físicos ou virtuais, controle e conservação do acervo e equipamentos, 

catalogação e classificação de materiais bibliográficos, manutenção e conservação preventiva do 

acervo, atendimento aos usuários, empréstimo e devolução de livros, difusão cultural e promoção 

de ações educativas.  

Rio Verde, 18 de abril de 2018. 

 

Edson Luiz Souchie 
Diretor de Ensino 


