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I. RELATÓRIO

O processo do servidor Hélio de Souza Júnior trata-se da análise final do projeto
de ensino: Fundamentos Básicos e Práticas de Análises Clínicas, desenvolvido com
as turmas de 2º e 3º anos de  Análises Clínicas, Vigilância em Saúde e turmas a
partir  do  6º  Período do  Técnico  em Enfermagem/EJA,  cuja  proposta  é  abordar
conhecimentos  referentes  aos  aspectos  de  funcionamento  de  um laboratório  de
análises clínicas. 

Apresenta o relatório  parcial  que compreende o período de março a julho de
2018,  contendo  a  descrição  das  atividades  realizadas,  frequência  e  avaliação
parcial que foi qualitativa, percebe-se que o cumprimento do cronograma ocorreu em
consonância com o planejamento, tendo apenas uma alteração nas atividades de
julho que devido as férias escolares foram antecipadas e executadas em junho.

O relatório final é apresentado dentro do prazo legal estabelecido e consta todo o
cronograma  previsto  deste  o  seu  início  e  que  foi  integralmente  cumprido,  a
frequência  de  todos  os  meses,  as  notas  obtidas  com  as  atividades  propostas,
também  a  avaliação  do  projeto  com  os  resultados  finais  que  apresentam  as
conquistas e dificuldades enfrentadas durante o processo, e por fim o anexo IV que
expõe fotos de aulas práticas no laboratório do campus e a visita técnica realizada
no  Laboratório  de  Saúde  Pública  do  Distrito  Federal.  Participaram  40  alunos  e
destes  28,  ou  seja  70% concluíram e foram aprovados,  os  demais  desistiram e
justificaram dificuldades devido ao excesso de atividades que ocorreram no período
juntamente com a execução do projeto que se dava aos sábados.

É notório o alcance do projeto pelas atividades desenvolvidas e vivenciadas que
proporcionaram  um  aprimoramento  dos  conhecimentos  necessários  aos
participantes, demonstradas no relato da avaliação do projeto,  que cita a própria
avaliação positiva dos alunos e notas obtidas em instrumentos avaliativos.

Baseado na Instrução Normativa da PROEN nº 3 de 05 de setembro de 2016 que
orienta sobre a aprovação final do projeto de ensino em seu Art. 33 § 5º, verifica-se
que os objetivos, a metodologia, o cronograma e avaliação foram executados com
êxito.
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II. VOTO DO RELATOR

Considerando o cumprimento do que se exige na instrução normativa já citada,

voto favoravelmente ao relatório final deste projeto. Oriento que em outros projetos

de  ensino,  no  relatório  final,  sempre  que  a  metodologia  implementada  permitir,

estabelecer uma análise entre os objetivos e as atividades realizadas, que neste

projeto muito acertadamente foram propostas e permitem a avaliação quantitativa,

pois verifica-se um aproveitamento elevado que é evidenciado pelas médias dos

alunos.  Exercendo  esta  prática  será  possível  visualizar  mais  detalhadamente  o

alcance exitoso do projeto nos aspectos qualitativo e quantitativo. 

III. DECISÃO DO CONSELHO

O Conselho Departamental, reunido em 13 de março de 2019, deliberou sobre o

processo em questão,  deferindo por unanimidade, o relatório final do  Projeto de

Ensino: Fundamentos Básicos de Laboratório e Práticas em Análises Clínicas.

Águas Lindas de Goiás, 13 de março de 2019.

_______________________________

Marcos Frizzarini

Presidente do Conselho Departamental

Portaria No 2.253/2018

Câmpus Águas Lindas do Instituto Federal de Goiás
Rua 21, Área Especial 4, Jardim Querência. CEP: 72910-733. Águas Lindas de Goiás - GO 

Fone: (61) 3618-9850


