Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Araçuaí

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

( x

) Projeto de Ensino
Integrador/interdisciplinar

TÍTULO:

(

) Projeto

Quem conta um conto... aumenta um ponto...
Nome: Lillian Gonçalves de Melo

Coordenador:

Cargo: PEBTT
Participantes
colaboradores:
Nomes e Cargos

Condições de oferta do curso:
Carga horária
prevista

30h

Carga horária
executada*

Data de efetivo
início

30h

21/05/2018

Data de efetivo
término

31/08/2018

Dias de oferta

Terça-feira, quintafeira e sexta-feira

Turno de oferta

Matutino

Horário
de
oferta

07:00 às
11:30

* Se não executada na íntegra, justificar:

Matrículas e concludentes
Número total de vagas ofertadas:

120

Número total de matrículas
120
realizadas:
Número total de concludentes: 120
Número total de evasões: 0
Identificação dos possíveis motivos pela evasão e possíveis intervenções a serem feitas: Não houve evasão,
pois o projeto estava inter-relacionado com o conteúdo programático da disciplina Literatura.

II. AVALIAÇÃO FEITA PELA EQUIPE EXECUTORA
Atividades desenvolvidas: Estudo de obras literárias, adaptação das obras na arte cênica do teatro, culminância
com a exposição de quatro peças de teatro.

Quanto ao desempenho dos alunos: Os alunos demonstraram interesse, participação e muita criatividade.

Quanto ao planejamento e trabalhos desenvolvidos pelos membros da equipe executora: Houve estudos das
obras literárias, montagem dos teatros , organização dos espetáculos.

Pontos positivos a destacar: desenvolvimento de habilidades diversas, o trabalho em equipe e a interação entre
as turmas dos 2s anos.
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Contribuições e sugestão de melhorias, a partir da identificação das dificuldades encontradas: disponibilizar as
exposições para mais turmas do Campus.

Documento assinado eletronicamente por Lillian Goncalves de Melo,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 20/12/2018,
às 17:06, 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 0251949 e o código CRC 062D01C0.

Referência: Processo nº 23391.000900/2018-33

SEI nº 0251949

Projeto de Ensino - Relatório Final de Execução PEBTT/CE/DE/DG/ARA 0251949

SEI 23391.000900/2018-33 / pg. 2

