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Ata da reunião realizada em 13 de Junho de 2018, entre a Coordenação
do CST em Jogos Digitais, Coordenação do Curso Integrado e Direção
de Ensino do campus Engenheiro Paulo de Frontin do Instituto Federal
de Educação de Rio de Janeiro.

No dia 13 do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Coordenação do CST em Jogos Digitais,1

Coordenação do Curso Integrado e Direção de Ensino, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias2

do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin.Participaram os professores: Gabriel Aprigliano3

Fernandes, Samuel Ribeiro, Camila Lisboa, O objetivo da reunião foi explorar opções para conciliar4

conflitos de horários no uso do Sábado tanto para a graduação quanto o médio técnico integrado.5

O foco da questão seria a alocação do Professor Nilton de Matematica, que já se encontra alocado6

no Sábado no horário letivo da graduação (Matutino). O curso integrado, que é vespertino, teria7

interesse em realizar as aulas do professor em questão pela manhã justamente. Nesse caso, após8

uma analise de ambos os horários foi contemplado a possibilidade de oferecer a disciplina optativa9

de Calculo Vetorial e Geometria Analitica da graduação na Sexta-Feira Tarde ao invés de Sábado10

Manhã, pois seria algo geralmente preferido pelos alunos e estaria alinhado com a disponibilidade11

para atividades letivas presenciais do professor. A alocação também considerou disponibilidade12

de salas de aula para a graduação na parte da tarde. Assim o Professor Nilton poderia dedicar13

o tempo da manhã do Sábado para o curso médio técnico integrado. Para ajudar a apoiar esse14

ajuste foram consultados os representantes do Centro Acadêmico, os alunos Herick Oliveira e15

Mateus Lacerda, que não levantaram nenhuma questão de oposição a mudança, eles observaram16

que muitos alunos evitam disciplinas aos Sábados, especialmente optativas, devido ao contexto dos17

alunos de Jogos Digitais que residem na região apenas devido ao curso e retornam para as familias18

no fim de semana. A questão foi considerada resolvida para o periodo letivo de 2018 S2, sempre19

lembrando que essa é uma circustancia excepcional, sendo importante haver flexibilizações para20

garantir a operação de ambos os cursos de forma alinhada com a disponibilidade para atividades21

letivas dos professores. A solução será válida para o 2018 S2, podendo ser conversada novamente22

na próxima elaboração de horário. A Imagem 01 em anexo apresenta a formulação do horário23

após os ajustes. A presente ata foi redigida por Gabriel Aprigliano Fernandes com a finalidade de registrar a24

mudança de horário realizada de forma colaborativa entre Coordenações e Direção de Ensino.25

.

Imagem 01 - Horário contemplando Cálculo Sexta-Feira Tarde (Verde Escuro).
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