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I. RELATÓRIO

O presente projeto de ensino é de grande relevância, principalmente para o público-alvo que será destinado: o
curso técnico em enfermagem na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), pois muitos alunos estão há
muito tempo longe da escola e de estudos, e chegam com muitas dificuldades e lacunas no ensino. Portanto esse
projeto mostra-se como um importante complemento e apoio no conhecimento, orientação e construção de mapas
e coordenadas geográficas. Serão disponibilizadas 30 vagas, e a carga horária total é de 27 horas, com aulas
realizadas aos sábados. 

Verificou-se que há coerência e coesão em sua estrutura, de acordo com o que regulamenta a Resolução nº 03 de
05 de setembro de 2016, contendo objetivos claros e definidos, metodologia de trabalho, resultados esperados,
avaliação do processo, carga horária prevista, orçamento, número de alunos atendidos, número de integrantes no
projeto, e a carga horária prevista. O cronograma de execução foi modificado, e está inserido neste relatório. O
orçamento precisa ser melhor detalhado, sugere-se a inserção de uma tabela com o número de cópias e folhas que
serão necessárias ao projeto.

Novo cronograma:

Data Atividades a serem desenvolvidas

19/10/2019 Apresentação do curso e atividades de construção de mapas e

orientação

02/11/2019 Atividades sobre paralelos e meridianos + coordenadas geográficas

16/11/2019 Atividades sobre os movimentos da Terra e os fusos horários

23/11/2019 Atividades sobre escala e legenda nos mapas

30/11/2019 Atividades sobre tipos de mapas e tipos de gráficos

07/12/2019 Atividade sobre as formas de representação da Terra

14/12/2019 Finalização do curso e visto nas pastas com os mapas feitos



II. VOTO DO RELATOR

Devida a relevância do projeto, e por estar de acordo com a regulamentação, o voto é  favorável à realização do
projeto. O presente projeto de ensino é de grande relevância, principalmente para o público-alvo que será
destinado: o curso técnico em enfermagem na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), pois muitos
alunos estão há muito tempo longe da escola e de estudos, e chegam com muitas dificuldades e lacunas no
ensino. Portanto esse projeto mostra-se como um importante complemento e apoio no conhecimento, orientação e
construção de mapas e coordenadas geográficas. Serão disponibilizadas 30 vagas, e a carga horária total é de 27
horas, com aulas realizadas aos sábados. Verificou-se que há coerência e coesão em sua estrutura, de acordo
com o que regulamenta a Resolução nº 03 de 05 de setembro de 2016, contendo objetivos claros e definidos,
metodologia de trabalho, resultados esperados, avaliação do processo, carga horária prevista, orçamento, número
de alunos atendidos, número de integrantes no projeto, e a carga horária prevista. O cronograma de execução foi
modificado, e está inserido neste relatório. O orçamento precisa ser melhor detalhado, sugere-se a inserção de
uma tabela com o número de cópias e folhas que serão necessárias ao projeto.

III. DECISÃO DO CONSELHO

Em reunia ̃o realizada no dia 09 de outubro de 2019, quarta-feira, os membros do Conselho Departamental do
IFG/Campus A ́guas Lindas presentes apreciaram o voto do relator. O parecer apresentado pelo relator foi
aprovado por unanimidade.
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