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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 2004/IFAL, DE 06 DE JUNHO DE 2022

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  ALAGOAS,  designado  pelo
Decreto Presidencial de 10 de junho 2019, publicado no DOU nº 111, 11 de junho de
2019, seção 2, p. 1, no uso de suas atribuições legais e o que consta no Processo nº
23041.019609/2022-95,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar a jornada flexibilizada do ambiente organizacional,
Coordenação Pedagógica, ligado ao Campus Maceió, com atendimento ao público no
horário de 07h às 21h, configurando mais de 12 horas ininterruptas.

Art. 2º - Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime de turnos ininterruptos ou escalas:

1.  coordenar  atividades  de  ensino,  planejamento,  orientação  e
acompanhamento  junto  à  professores  e  alunos;

2. realizar articulação com pais e/ou responsáveis pelos alunos;

3. avaliar as atividades de ensino em desenvolvimento;

4.  elaborar  projetos  pedagógicos  de  curso  em diferentes  níveis  de
ensino;

5.  proceder  análises  estatísticas  relacionadas  aos  resultados  do
processo  de  ensino  e  aprendizagem;

6. proceder análises e estudos dos documentos de política educacional
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emanados do ministério da educação;

7. emitir pareceres técnicos necessários aos diversos pleitos oriundos de
alunos, pais, docentes, comunidade escolar e sociedade em geral;

8.  organizar  expedientes  de trabalho decorrentes  de atendimento  a
alunos, pais e público em geral;

9.  estudar  e  implementar  medidas  que  visem melhorar  o  processo
pedagógico;

10.  tomar  parte  de  comissões  e  grupos  de  trabalho  voltados  para
responder demandas diversificadas do processo de ensino;

11. mediar questões decorrentes da relação professor/aluno;

12.  intermediar  junto  à  gestão  as  demandas  trazidas  pelos
pais/responsáveis  dos  alunos;

13. esclarecer aos discentes dos seus direitos e deveres;

14. informar aos docentes e supervisionar, no andamento do processo
de ensino, a efetividade do cumprimento das normas didáticas;

15. realizar diagnósticos de vários aspectos junto às turmas;

16. acompanhar o desempenho das turmas;

17. organizar e coordenar Conselho de Classe;

18. formular e organizar documentos diversos inerentes ao setor;

19.  confeccionar  materiais  e  outros  recursos  facilitadores  para  o
acompanhamento do ensino;

20.  participar de reuniões com os demais setores responsáveis pela
gestão do ensino;

21.  encaminhar  demandas  específicas  decorrentes  de  aspectos
individuais  que  afetam  alguns  alunos;

22. apresentar a gestão proposição de ações objetivando a melhoria do
processo  de  ensino,  decorrente  da  avaliação  do  processo  de  trabalho  realizado
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periodicamente;

23. confeccionar formulários e manuais necessários às atividades junto
aos alunos, professores e pais;

24.  supervisionar  a  existência  de  articulação  e  efetividade  dos
programas  de  apoio  aos  estudantes;

25.  contactar  alunos,  pais/responsáveis  para  encaminhamento  de
demandas  específicas;

26. realizar encontros com as turmas de alunos para tratar de questões
do desenvolvimento do ensino nas diversas disciplinas;

27. fazer intermediação junto aos coordenadores de cursos e áreas,
consequente de demandas apresentadas pelos alunos para o curso;

28. participar/assessorar pedagogicamente as iniciativas de avaliação e
reformulação de projetos de curso e programas diversos;

29. mediar encontros entre docentes, pais e comunidade.

30. realizar atendimentos individuais a docentes para tratar de questões
do ensino.

Art. 3º  O atendimento ao público será distribuído entre os 6 (seis)
servidores do setor:

ELIZABETE BEZERRA PATRIOTA,  ocupante  do  cargo  de  PEDAGOGA ,
matrícula SIAPE nº: 1829522;

MARIA  APARECIDA  DA  SILVA,  ocupante  do  cargo  de  PEDAGOGA  ,
matrícula SIAPE nº: 1109470;

MARIA  DOS  PRAZERES  SANTOS  MEDEIROS,  ocupante  do  cargo  de
PEDAGOGA , matrícula SIAPE nº: 1829113;

MARIA  VERÔNICA  TEIXEIRA  CAVALCANTE,  ocupante  do  cargo  de
PEDAGOGA  ,  matrícula  SIAPE  nº:  267371;

VÂNIA MARIA GALDINO DA SILVA, ocupante do cargo de TÉCNICA EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, matrícula SIAPE nº: 1102459 e
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WANESSA LOPES DE MELO, ocupante do cargo de PEDAGOGA , matrícula
SIAPE nº: 1673642.
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