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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO 

CAMPUS SANTANA 

 

A Diretoria de Ensino do Campus Santana (DIREN/DEN) tem por objetivo planejar, coordenar e 

avaliar as ações e políticas de ensino, em consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da 

Educação e da Pró-Reitoria de Ensino do IFAP. Para alcançar estes objetivos, a DIREN/DEN possui, 

além de quadro de pessoal próprio, atuando de maneira ininterrupta nos três turnos, de 07h00 as 22h00, 

uma estrutura organizacional composta por, Coordenações de Área, Coordenações de cursos e 

Coordenações de Setores de apoio ao ensino. 

Assim, realizamos diferentes atividades durante os bimestres para apoiar e consolidar a permanência 

dos nossos alunos. 

O Departamento de Ensino realiza abertura de processos, alimenta e acompanha diversos sistemas, 

além de solicitar portarias para as comissões que são responsáveis pelo estudo e elaboração dos nossos 

planos de cursos, assim como todos os eventos que acontecem no Campus. Para a efetividade do 

nosso trabalho, o DEN conta com o apoio dos setores e coordenações ligadas a este departamento 

para o alinhamento de diferentes tipos de atividades como é possível observar a seguir: 

 

ATIVIDADES REALIZADAS Iº BIMESTRE 

 COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO – COGEN 

 

 Execução dos simuladores do 1° bimestre; 

 Atendimento de orientação aos pais, alunos e docentes; 

 Encaminhamentos para atendimento psicológico de alunos e responsáveis. 

 Reunião com a direção de ensino; 

 Reunião com os servidores da Biblioteca; 

 Reunião com os servidores do Setor de Assistência Estudantil; 

 Realização de reunião com coordenadores de curso; 

 Solicitações SISCOMP, tais como: Aquisição de Material Permanente: Para o Setor saúde 

do Campus Santana; 

 Aquisição de Material de Consumo: Para o laboratório de Ciências; 

 Aquisição de Material de Consumo: Para o Setor de Assistência Estudantil; 

 Aquisição de Tabela hidráulica de Basquetebol; Aquisição de livros pelo maior percentual 

de desconto; Pedido de Compras dos Testes Psicológicos. 

 

O Setor de Assistência Estudantil 

 

Campanha de prevenção ao combate as doenças sexualmente transmissíveis/DSTs , onde foram 

envolvidos os alunos do curso na forma integral ,subsequente e superior. Os alunos receberam 

orientações sobre os métodos contraceptivos, folders informativo das DSTs e preservativos feminino 

e masculino; Evento do dia Internacional da mulher, houve uma ação em saúde , com campanha de 

vacinação contra a febre amarela, e aulas de zumba, onde foram envolvidos os servidores e alunos na 

forma integral, subsequente e superior ; Jogos internos IFAP 2018. Acompanhamento dos alunos no 
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evento dos jogos, oferecendo apoio e atendimento em saúde, bem como os encaminhamentos 

necessários aos mesmos; 

 Campanha de vacinação contra febre amarela, envolvendo todos os alunos , técnicos e 

professores do IFAP – Santana ; 

 Campanha de vacinação contra a gripe, envolvendo todos os alunos , técnicos e 

professores do IFAP – Santana ; 

 Capacitação externa psicóloga. Minicurso: Atualização dos documentos técnicos nos 

diferentes contextos psicológicos, realizando pelo CRP Macapá/Pará ; 

 Oficina de prevenção ao Bullying na turma do integrado curso Marketing 2018.1; 

 Intervenção na turma de Marketing 2018.1. Objetivo: Conscientização da turma acerca da 

inclusão no ambiente escolar de uma aluna com Síndrome de Turner; 

 Capacitação externa psicóloga. WorkShop Ministério Público. Tema: Depoimento 

Especial e Escuta Especializada em Casos de Violência Contra Crianças e Adolescentes; 

 Baby Chá solidário de uma aluna grávida. Objetivo: contribuir para o empoderamento 

feminino da aluna e ao mesmo tempo motivar aluna a continuar seus estudos; 

 Planejamento e elaboração do Pedido de Compras dos Testes Psicológicos. Objetivo: 

Avaliação psicológica dos alunos com indicação de problemas comportamentais e de 

aprendizagem; 

 Roda de conversa com professores. Objetivo: discutir acerca de alguns alunos 

matriculados em 2018.1 que necessitam de atendimento educacional especializado e de 

adaptação no âmbito didático-pedagógico e curricular; 

 Capacitação externa. V Encontro do Observatório Pedagógico:(entre)laçando saberes no 

meio do mundo ; 

 II Reunião da Micro rede de atenção às vítimas do comportamento suicida e violência auto 

infligida. Coordenado pelo Ambulatório de Atenção à Crise Suicida. UNIFAP ; 

 Capacitação externa. Curso Escuta: Estratégias Integradoras de Cuidado aos usuários de 

álcool e outras drogas. Objetivo: capacitar profissionais da área da saúde para a utilização 

de técnicas integradas acerca do cuidado e tratamento de usuários de álcool e outras drogas; 

 Atendimentos especializados de psicologia para alunos (alunas) e seus familiares. São eles: 

Visitas domiciliar: 06 visitas Atendimento psicológico: 33 atendimentos 

 Atendimentos individualizados realizados pela Assistente Social; 

 Visitas Domiciliares; 

 Visita à Delegacia da Infância e da Juventude para averiguar o andamento de casos 

encaminhados; 

 Visita ao Conselho Tutelar para averiguar o andamento de casos encaminhados; 

 Visita ao Centro de Reabilitação do Amapá- CREAP para solicitação de cadeira de rodas 

Análise Socioeconômica das inscrições do Processo Seletivo dos Cursos Técnicos do 

IFAP; 

 Análise Socioeconômica das inscrições do Rede Brasil Mulher (300 inscritos); 

 Análise Socioeconômica, juntamente com uma comissão, das inscrições do Edital 

PROEN/IFAP nº 04/2018, auxílio transporte; 

 Análise Socioeconômica das inscrições do Edital nº 02/2018, vagas remanescentes, 

Campus Santana; 
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 Execução dos Editais PROEN/IFAP nº 04/2018 e nº 02/2018, vagas remanescentes com 

período de divulgação, inscrição, análises socioeconômicas, recurso, análise dos recursos 

e reunião para assinatura dos termos de compromisso; 

 Comissão do Edital nº 01/2018- Bolsa Monitoria; 

 Encaminhamento mensal de planilhas de pagamento dos auxílios: Permanência PROEJA, 

Transporte Técnico e Superior, Emergencial e Bolsa Monitoria. 

Setor de Biblioteca 

 Cadastro de usuários na biblioteca; 

 Duzentos e setenta e nove (279) empréstimos de obras e distribuição de livros didáticos 

do Programa Nacional do Livro Didático – MEC aos alunos do ensino médio integrado; 

 Aproximadamente Um mil e trinta e cinco (1035) acessos a rede mundial de computadores; 

 Cessão do segundo compartimento e de computadores para realização da prática docente; 

 Frequência de vinte e seis mil oitocentos e doze ( 26.812) usuários na biblioteca; 

 Atuação de incentivo à leitura em parceria com o programa BiblioSESC; 

 Campanha de doação de livros literários; 

 Concurso de cartazes de incentivo à leitura; 

 Catalogação de noventa títulos e entrega de declarações de nada consta e de entrega de 

monografias; 

 Início do processo de compra de obras para o Acervo. 

Setor de Laboratórios 

 Suporte ao usuário Montagem dos laboratórios de informática, matemática, química, 

biologia e física. 

 Configuração dos computadores dos laboratórios; 

 Identificação de Substancias Químicas; 

 Aula inaugural no laboratório de matemática visando o conhecimento das figuras planas 

e geométricas. 

  

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Encontro Pedagógico -  Planejamento das ações referente ao ano de 2018. Discussão do 

calendário letivo, inicio das aulas, planejamento das atividades.    

 Reunião dos Pais ( alunos veteranos e novatos)- Dar boas vindas aos pais dos alunos e passar 

os informes gerais quanto ao início das aulas. 

 Organiação dos horários das avaliações e simulado do 1° bimestre: planejamento das 

avaliações; impressão; acompanhamento e execução do período avaliativo; 

 Planejamento com os professores: atendimento de professores quanto as atividades letivas e 

metodologia de trabalho, didática em sala… 

 Organização de carga horária docente: organização da reposição de aula de professores, e 

acompanhamento das aulas e da carga horária do bimestre/semestre. 

 Plantão Pedagógico- atendimento dos pais e entrega de boletim 

 Acompanhamento das atividades referente a dependência: reunião com os pais e também 

acompanhamento junto aos professores na plataforma moodle; 
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 Acompanhamento das aulas e atividades do sábado. 

 READ – atendimento domiciliar de dois alunos do Integrado devido a licença saúde. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO REGISTRO ESCOLAR E ACADÊMICO 

 

 Matrículas PS INTEGRADO 2018.1, que ofertou 155 vagas nos cursos Técnicos em 

Comércio Exterior (35), Logística (PROEJA 50), Marketing(35) e Publicidade(35); 

 Matrículas PS SUBSEQUENTE 2018.1, que ofertou 50 vagas nos cursos Técnicos em 

Serviços Públicos. 

 Matrículas Sisu 2018.1, que ofertou 40 vagas para o curso superior em Tecnologia em 

Recursos Humanos e 40 para Comércio Exterior, um total de 80 vagas preenchidas. 

 Realização de solenidade colação grau 2018.1 e expedição de 39 registro de Diplomas para 

novos técnicos subsequentes formados pelo Campus Santana. 

 Resposta a terceira e última fase do Censo Escolar 2017. 

 Foi posto em atividade o Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, para 

registros de ensino das turmas iniciais do período letivo de 2018.1 

                     

  

COORDENAÇÕES DE CURSO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

 

COMÉRCIO EXTERIOR-INTEGRADO 

 

 Acolhimento aos novos alunos – integração com alunos de Segundo e Terceiro ano; 

 Formação dos grupos da Turma de Terceiro Ano para o início das atividades do Projeto 

Aplicado; 

 Recebimento dos Planos Individuais de Trabalho dos professores do colegiado; 

 Atendimento e acompanhamento individualizado dos alunos; 

 Visita técnica: AMCEL - Amapá Florestal e Celulose S.A (Segundo e Terceiro Ano); 

 Apoio ao Plantão pedagógico; 

 Reunião de colegiado; 

 Workshop: Canvas – Engenharia para negócios criativos (Terceiro Ano). 

 

 

LOGÍSTICA -INTEGRADO E SUBSEQUENTE 

 

 Visita técnica, Local : Empresa Docas de Santana . Visita realizada com alunos das diversas 

modalidades do Curso de Logistica, onde tiveram oportunidade de conhecer a etapas de um 

transbordo de um navio cargueiro e o seu funcionamento interno, entre outras experiências. 

 Palestra idealizada e ministrada pelos Professores: Tiago Idelfonso e Silva Pedrada ; Regina 

Célis (UNIFAP) intitulada “ Entendendo o Planejamento Estratégico através da prática” Nas 

turmas de Subsequente e Proeja. 

 Apoio ao plantão pedagógico; 

 Visita Técnica, Local : IEPA no herbário amapaense . Visita realizada com alunos de 

Marketing e Publicidade segundo ano, sob a supervisão da professora Hanna Patricia. 
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Conheceram o herbário que constitui as coleções botânica, de fungos e algas do IEPA. 

Tiveram uma palestra com o curador do herbário. A visita serviu para ilustrar as aulas de 

Biologia. 

 Visita técnica : Local :Revecom. O professor Yuri ministrou um Curso Fic 

Intitulado :Biologia e Manejo de abelhas sem ferrão . A parte teórica do curso foi ministrada 

no Ifap Campus Santana em seguida conheceram a Revecom. Que corresponde a parte 

prática do Curso. Este curso teve como público alvo alunos das diversas turmas do 

intrgrado. 

 Foram encaminhados sete alunos da modalidade subsequente para estágio supervisionado 

 

 MARKETING -INTEGRADO E SUBSEQUENTE 

 
 Aula inaugural dos alunos do integrado. 

 Parcerias com as empresas Center Kennedy, Ótica Bella Vista e Ativa Marketing (Oferta de 
Estágio) 

 Apoio ao Plantão pedagógico 

 Reunião de colegiado. 

 Propositura do estudo de viabilidade do curso superior Tecnologia em Marketing. 

 Atendimento individual da coordenação de marketing 

 Visita técnica a empreendedores locais (Turma de Marketing e Publicidade, 2 ano) 

 Visita técnica as empresas Grupo Santa Lúcia e Rede Fast-Food Bobs (Turmas de Marketing 
do 2 e 3 ano) 

 Organização da colação de grau  das turmas dos cursos subsequentes. 

PUBLICIDADE-INTEGRADO 

 Acolhimento dos novos alunos – integração; 

 Recebimento de PIT; 

 Premiação de Reconhecimento de saber – turma de 2º ano; 

 Contato com parceiros – premiação; 

 Atendimentos individuais dos alunos. 

 Concurso de cartazes; 

 Acompanhamento discente; 

 Concurso de cartas do correio; 

 Conclusão de período probatório de professor; 

 -Atendimentos individuais dos alunos. 

 Monitoria; 

 Cadastro dos professores no SUAP 

 Visita técnica; 

 Oficina de pintura e desenho; 
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 Atendimentos individuais dos alunos. 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Acompanhamento do processo seletivo; 

 Acompanhamento das matrículas; 

 Acolhimento dos 50 alunos matriculados 

 Aula inaugural; 

 Cadastro de professores no SUAP; 

 Reunião de colegiado para alinhamentos gerais; 

 Apresentação da Plataforma Moodle; 

 Acompanhamento das atividades EAD na Plataforma Moodle; 

 


