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RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENSINO
I. DADOS CADASTRAIS
Identificação

TÍTULO:
Coordenador:

(

) Projeto de Ensino
Integrador/interdisciplinar

(x

) Projeto

1º Halloween do IFNMG Diamantina
Nome: Katiúscia de Sousa Pereira Silva
Cargo: Professora EBTT
Janaínne Nunes Alves - professora
Cleiton Lisboa Mota - técnico administrativo
Bruno Lopes de Faria - professor
Málter Dias Ramos- professor
Valéria Canditio Oliveira Gregory de Andrade - técnica administrativa
Dayse Lúcide Silva Santos - professora- Diretora de Ensino

Participantes
colaboradores:
Nomes e Cargos

Condições de oferta do curso:
Carga horária
prevista

5 horas

Carga horária
executada*

5 horas

Data de efetivo
início

08/10/2018

Data de efetivo
término

10/11/2018

Dias de oferta

1 dia

Turno de oferta

Horário
de
oferta

vespertino/noturno

19 as 22
horas

* Se não executada na íntegra, justificar:

Matrículas e concludentes
Número total de vagas ofertadas:
Número total de matrículas
realizadas:
Número total de concludentes:
Número total de evasões:
Identificação dos possíveis motivos pela evasão e possíveis intervenções a serem feitas:

II. AVALIAÇÃO FEITA PELA EQUIPE EXECUTORA
Atividades desenvolvidas: A equipe de alunos organizadores tiveram a iniciativa de fazer uma festa de
Halloween e alguns servidores ajudaram.

Quanto ao desempenho dos alunos:
Os discentes organizadores da festa foram responsáveis, porém a inexperiência deles gerou uma certa correria de última
hora para cuidar de toda a demanda. De um modo geral, os alunos tiveram um bom desempenho.

Quanto ao planejamento e trabalhos desenvolvidos pelos membros da equipe executora: A equipe executora,
apesar de pequena, foi eficiente e contribuiu antes e durante o evento.
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Pontos positivos a destacar: A iniciativa do projeto foi dos próprios alunos e a Instituição apoiou a ideia. Foram
desenvolvidas muitas habilidades como artisticas. Questões relacionadas à autonomia, empreendorismo, o
respeito ao próximo e o conhecimento de uma nova cultura foram também proporcionados com o projeto.

Contribuições e sugestão de melhorias, a partir da identificação das dificuldades encontradas: Seria melhor uma
equipe de servidores maior para ajudar no dia da festa, pois muitos jovens reunidos exige um cuidado especial e
também para ajudar na ornamentação do lugar.

Documento assinado eletronicamente por Katiuscia de Sousa Pereira
Silva, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em
19/11/2018, às 21:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0230499 e o código CRC 323A084A.

Referência: Processo nº 23833.000908/2018-53

SEI nº 0230499
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