
  

 

                    RELATÓRIO PEDAGÓGICO 

ASSUNTO:  JORNADA PEDAGÓGICA  

PERÍODO: 04 A 08 de fevereiro de 2019 

LOCAL: IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa 

RELATORES: Núcleo de Apoio ao Processo de Ensino, Aprendizagem, 

Permanência e Êxito do Educando – NUAPE 

 

 Realizada no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019, a Jornada Pedagógica 

do Campus Bom Jesus da Lapa abordou em suas discussões e planejamento: o trabalho 

em educação na perspectiva da coletividade, tendo como foco os saberes necessários 

à prática pedagógica colaborativa. Foram realizados diálogos sobre a atuação do 

Instituto Federal Baiano no Território Velho Chico, com destaque para a sua Identidade 

Institucional e Missão Social.  

 Durante os momentos de planejamento foram pensadas ações que buscam 

fortalecer o trabalho coletivo. Nesse sentido, discutiu-se sobre integração curricular e 

projeto integrador, dialogando com outras experiências institucionais, como, por 

exemplo, com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Diamantina. Assim 

sendo, foram planejadas propostas integradoras, a partir de um tema gerador. Esse 

diálogo foi construído coletivamente, tendo como eixo orientador, o Projeto Integrador 

(PI).  

 Considerando a necessidade e importância de se conhecer os cursos ofertados 

no Campus, as coordenações de curso apresentaram o perfil e perspectivas dos cursos 

de nível médio, graduação e pós-graduação do Campus Bom Jesus da Lapa. Foram, 

também, apresentados os resultados das Políticas de Nivelamento, Monitoria e Tutoria 

Acadêmica realizadas no período letivo 2018. Na oportunidade, foram pensadas ações 

para a implementação das políticas institucionais para o ano vigente.  

 Objetivando regularizar e convalidar os momentos de planejamento, foi 

elaborado coletivamente um calendário de reuniões para o primeiro semestre letivo. A 

Direção Acadêmica e Direção-Geral finalizaram o momento apresentando alguns 

informes quanto à organização do trabalho pedagógico e ao planejamento 

orçamentário do Campus.  

 Após discussões, alguns encaminhamentos foram elencados a) - Organização 

do Projeto Didático (Projeto Integrador); b) - Semana de Integração (11 a 15 de fevereiro 



2019); c) - Organização do Calendário de Avaliações d) - Organização do Programa 

de Monitoria e Nivelamento; e) - Organização das Orientações sobre avaliação e aulas 

vagas. 

ALGUNS REGISTROS DA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 

 

ABERTURA DAS ATIVIDADES: Interação e Arte 

 

MOMENTOS DE DISCUSSÃO E PLANEJAMENTO 

 



PALESTRA E MESA REDONDA 

 

APRESENTAÇÃO COORDENAÇÕES DE CURSO 

 

 

Bom Jesus da Lapa, 14/02/2018. 

 

 

 

 

  


