ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE CLASSE
CURSO:_____________ELETROTÉCNICA________________________________

DATA:

30/08/2017

LOCAL: SALA 05 - BD

PAUTA:
 Levantamento da situação de faltas e dos rendimentos acadêmicos dos alunos por
turma/disciplinas;
 Apresentação de propostas de ações para acompanhamento aos alunos diante das situações
de faltas e baixos rendimentos observados;
REGISTRO DE OBSERVAÇÕES SOBRE AS TURMAS:

SEMESTRE 1
Profª. Ana Paula afirma ter uma melhora nas duas ultimas semanas na questão disciplinar,
mas que precisa melhorar. Prof. Henrique tem notado resultado melhor referente a turmas de S1
anteriores e não tem problemas de disciplinas. Prof. Hermano não tem problemas com turma, no
entanto apresenta preocupação com os alunos LUCAS GLIND e IGOR BARBOSA. Prof.
Gleydson cita os alunos NATANAEL, JOSÉ HENRIQUE, MICHELE, RAIMUNDO NETO
e LUCAS GLIND, como preocupantes no rendimento. Prof. Regiopidio apresenta preocupação
com relação as notas e a dificuldade na interpretação de texto e absorção de conteúdo pela turma.
Cita os alunos JOSÉ HENRIQUE, LUCAS DE SOUZA e RAFAELA com baixo rendimento.
Prof. Ailton afirma permanecer problemas de disciplina e julga ser necessária uma intervenção
para que os alunos aprendam a focar mais nos estudos. Cita também os seguintes alunos com
problemas de assiduidade as suas aulas: IGOR BARBOSA, CÍCERA PATRÍCIA, ERON
ALEX, FRANCISCO KAIK, GEOVANNA CLÉSIA, Mª. CRISLÂNIA, WEMERSON
SOUSA. Afirma também haver muita permissividade para recuperações e pouco retorno e
empenho dos alunos. Profª. Meire afirma ter havido dificuldades no início, no entanto houve uma
melhora em parte da turma quanto a notas e cita novamente os mesmos alunos listados acima
como problemáticos. Prof. Rafael também afirma haver dificuldade com as conversas paralelas e
baixo desempenho, corroborando as afirmações do prof. Ailton, vendo que os alunos ainda não
têm senso de responsabilidade. Prof. Ângelo teve transtornos com a turma e falta de interesse
com as atividades em sala, citando os alunos JOSÉ ALDO, RAIMUNDO NETO, LUCAS DE
SOUZA. Preocupa-se também com as notas baixas, havendo nove alunos com conceito zero nas
avaliações, apresentando como motivo apenas a preguiça como principal motivo para tal
resultado. A aluna Rafaela, representante da turma, concordou com todas as manifestações e não
quis acrescentar outros comentários.

SEMESTRE 2
Professores citam problemas com matrículas de alunos no diário. Prof. Dimas considera as
turmas “S2” as melhores que tem até agora. Prof. Rafael confirma. Profª. Michele confirma, mas
cita os alunos EVA JADE, JOÃO BATISTA TAYLON, WERMERSON, GEOVANNA
CLÉSIA como alunos ausentes. Profª. Thamires confirma bom comportamento da turma mas cita
os alunos CÍCERA PATRÍCIA, LILITY, JOÃO BATISTA TAYLON, como alunos faltosos.
Apresenta preocupação com os alunos LAIRTON, LAUSEMIRO, MICKAELE, FELIPE DA
SILVA, com baixo rendimento, faltas e falta de interesse. Prof. Daniel afirma que em geral há
bons alunos, mas na ultima avaliação houve notas baixas e apresenta preocupação com uma
possível queda de rendimento ainda maior. Prof. Hermano afirma haver dificuldade da turma com
a escrita de forma correta. Prof. Ronnyel confirma os elogios à turma, mas apresenta preocupação

com o aluno LAUSEMIRO. A aluna Maria Larissa, representante da turma, afirma ter havido
notas baixas pela mudança de professores e uma consequente dificuldade com a mudança de
metodologia, assim como o acúmulo de avaliações em um mesmo período.

SEMESTRE 3
Prof. Wiron elogia a turma e acredita que por sua disciplina ser uma disciplina mais prática
não tem dificuldades com os alunos. As alunas JÚLIA e PALOMA não constam em seu diário e
pede correção. Cita o aluno RAFAEL como uma pessoa dispersa e de baixo desempenho,
merecendo uma maior atenção. Prof. Dimas afirma não haver indisciplina, mas muito
desinteresse. A turma é, em suas palavras, “inerte”. há uma preguiça de pensar. Questões de
raciocínio lógico são difíceis para os alunos. Têm desempenho baixo e notas péssimas. Elogia os
alunos ISAQUE e RAFAEL, dentro do contexto da turma. Profª. Leolpoldina confirma e diz não
haver interesse na execução das atividades. Prof. Rafael confirma o prof. Dimas. Prof. Jones
Clécio afirma que de quatorze alunos apenas quatro ficaram na média e confirma os professores
acima quanto as características da turma. Observa que as alunas HELLEN e STEPHANY têm
piorado a situação desde o ultimo conselho, quando foram citadas por ele mesmo. Prof. Luiz
Paulo afirma que os alunos não têm a rotina do estudo. Prof. Evaldo confirma as mesmas
situações.

SEMESTRE 4
Prof. Ailton afirma que a turma está entre boa e ótima, mas apresenta preocupação com
IVNA e GUSTAVO. Profª. Michele elogia a turma e afirma praticar um atendimento
diferenciado ao aluno KEVIN. Prof. Henrique afirma que com paciência o KEVIN desenvolve,
apresentando preocupação com IVNA e MARYANA. Profª. Thamires preocupa-se com a queda
de desempenho do aluno GUSTAVO, afirma haver casos pontuais de indisciplina e nota melhora
no relacionamento com o aluno KEVIN em relação ao semestre anterior. Prof. Luiz Paulo elogia
a turma e sua participação, mas mantém alerta quanto ao desempenho. Profª. Ana Paula elogia a
turma mas sente resistência a apresentação e recepção do conteúdo de Artes que é ministrado.
Prof. Aluísio afirma ser uma turma empenhada, mas cita alunos com baixo desempenho:
CÍCERA COROLINE, LUIZA ÉRICA, LAIZ PINHEIRO, JOSÉ ERIK e PEDRO
FELIPE. Preocupa-se também com o aluno KEVIN. Prof. Regiopidio afirma ser uma das turmas
melhor de se trabalhar. Prof. Nustenil afirma ter havido melhora significativa no comportamento
e no rendimento da turma. Profª. Samara confirma os elogios. A aluna Jéssica, representante da
turma, concorda com as afirmações dos professores. Cita o caso da disciplina de Física e ter
havido certo desinteresse dos alunos. Afirma que o KEVIN a procurou para repassar que está
havendo dificuldade com o conteúdo da disciplina de ELETRICIDADE CORRENTE
ALTERNADA.

SEMESTRE 6
Prof. Ronnyel viu pouco interesse nas disciplinas no início, mas tem sentido melhora do
desempenho. Prof. Anderson afirma ser a melhor turma que tem e sente interesse da turma no
conteúdo ministrado, além de bom desempenho nas avaliações. No entanto a aluna LAYLA lhe
preocupa pelo baixo desempenho. Prof. Nustenil afirma haver diferença de desempenho da turma
com relação aos alunos do técnico que cursam na mesma sala. Prof. Daniel confirma elogios e vê
a turma com bom desempenho em geral. Prof. Jefferson apresenta preocupação com o aluno
JOÃO VICTOR e seu baixo interesse. Preocupa-se ainda com a dificuldade da turma em
Eletrônica Básica, visto que ministra a disciplina de Eletrônica Industrial. Prof. Aluísio cita o
aluno ABEL com baixo desempenho. Em apresentação de seminário viu que o aluno LEVI tem
problemas com expressão, timidez. Prof. Evaldo também manifesta preocupação com o baixo
desempenho do aluno LEVI. Prof. Rafael alogia a turma, mas cita o aluno FELIPE com nota
baixa. Falta de atenção na qualidade dos trabalhos escritos. Profª. Meire preocupa-se com a aluna
LAYLA que tem caido em seu desempenho, bem como os alunos LEVI, ABEL E MAURO

NETO(este último tem melhorado). Prof. Heitor afirma ser a melhor turma que tem, observando
preocupação com a aluna VITÓRIA. Prof. Ronnyel afirma que a turma tem dificuldade com
lógica. Profª. Jucélia elogia a turma e afirma ser participativa. Prof. Tavares afirma ser uma turma
excelente, preocupando-se com o desempenho do aluno LÁZARO. Elogia a assiduidade e
participação da turma.

SEMESTRE 7
Prof. Ailton preocupa-se com a frequência do aluno PEDRO WELLINTON e o
desempenho de toda a turma, que apresenta notas baixas. Não tem problemas com disciplina e/ou
comportamento da turma. Profª. Jucélia preocupa-se com a aluna MARIA LIANA e o aluno
JEFFERSON, que também têm notas baixas em Biologia (acrescenta o prof. Evaldo). Prof.
Tavares afirma ser uma turma excelente, mas aponta ausências frequentes dos alunos PEDRO
WELLINTON e MARIA LIANA. A aluna Jaqueline, representante da turma, concorda com o
apresentado pelos professores. A mesma apresenta preocupação com os alunos MARIA LIANA e
PEDRO WELLINTON que faltam bastante e, apesar dos conselhos dos colegas, não melhoram.

SEMESTRE 8
Prof. Heitor tem problemas com conversas e indisciplinas. Elogia o aluno FELIPE
ALEXANDRE, mas não entende como a aluna CRISLEY chegou até o S8. afirma ser esta aluna
seu principal problema na turma: falta bastante e quando presente atrapalha a aula. Prof. Rafael
Oliveira confirma a situação da CRISLEY. Acrescenta que o aluno RAILSON, apesar de ir bem,
conversa bastante. O Prof. Aluísio cita as alunas KÉSIA, KAROLLENY e CRISLEY como
problemáticas, elogiando o aluno PHELIPE RIBEIRO por uma ótima apresentação de seminário
em sala de aula e observando as muitas ausências do aluno RAFAEL. Prof. Evaldo afirma não
haver problemas com a disciplina, mas reforça as dificuldades dos alunos problemáticos citados
acima. O aluno FELIPE ALEXANDRE, representante da turma, concorda com as afirmações dos
professores e preocupa-se com parte da turma que tem dificuldade. Afirma também que alguns
alunos “sacrificam” algumas disciplinas para fazer trabalho de outras.

PAIS DE ALUNOS
O representante de pais de alunos, CELSO, afirma conhecer bem a história do aprendizado
dos alunos no campus. Preocupa-se com a boa escrita dos alunos. Sugere à Instituição convocar
os pais para conscientizá-los da situação dos filhos e afirma que sozinho o professor não faz
milagres e precisa da ajuda dos pais. “nós temos problemas com professores que não têm
compromisso com seus cargos”. Cita problema do prof. Van Eudes com alunos do S2 e a
Matemática do S1 de 2016.2 ainda pendente.
O representante de pais de alunos, ANTONIO, concorda com as preocupações do CELSO.
Afirma que a maior herança que pode deixar para os filhos é o exemplo. Que hoje as condições
de ensino são melhores e têm tudo para alcançar sucesso. Está satisfeito com o conselho e deseja
paciência aos professores, reconhecendo ser uma árdua profissão.

PRESENTES

