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Aos Servidor@s

Campus Posse

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Assunto: Padronização dos procedimentos referentes aos projetos integradores.

Interessado: IF Goiano - Campus Posse

           Senhor@s,

1. Tendo em vista a adoção da prática pedagógica de Currículo Integrado nos Cursos Técnicos

Integrados ao Ensino Médio, sob a aprovação dos novos Projetos Pedagógicos de Curso

(PPC), viu-se a necessidade da padronização de alguns procedimentos, principalmente os

operacionais para facilitar o cadastro na plataforma de registros escolares.

2. Para que isto seja possível faremos a adoção dos seguintes procedimentos:

Todos os Projetos Integradores deverão ser cadastrados como Projetos de Ensino

para avaliação do Comitê de Ensino conforme o edital vigente no período;

Após a realização do projeto, o mesmo terá o seu relatório avaliado pelo Comitê

de Ensino. O projeto sendo aprovado, o proponente encaminhará o documento de

aprovação, junto com as informações abaixo, para o conhecimento da

coordenação do respectivo curso:

Nome do projeto;

Coordenador do projeto;

Data de início;

Curso e turma participante;

Carga horária total do projeto;

Nome das disciplinas participantes;

Quantidade de horas executada por cada disciplina;

Em seguida, a coordenação de curso encaminhará os dados e o documento

supracitados para os Registros Escolares solicitando o cadastro do projeto na

plataforma;

Após a realização do cadastro pelos Registros Escolares, será disponibilizado a

cada docente participante do projeto um novo diário para que estes possam lançar

as suas aulas ministradas;

Obs: a solicitação com os dados poderão ser encaminhados via e-mail para

secretaria.posse@ifgoiano.edu.br.

3. A adoção destes procedimentos permitirão maior fluidez na realização dos cadastros dos

devidos projetos na plataforma de registros escolares.

4. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e apreço. 



           Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Ana Luísa Santana Aragão

Presidente do Comitê de Ensino – Campus Posse
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Emerson José da Silva

Chefe da Unidade de Ensino – Campus Posse

Portaria nº 242 de 14 de março D.O.U 15 de março dede 2018

(Assinado Eletronicamente)

Frederico do Carmo Leite

Gerente de Ensino – Campus Posse
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