MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS
Ata da reunião realizada em 18 a 21 de Junho de 2018, entre a Coordenação do CST em Jogos Digitais e os docentes das disciplinas de
Trabalho de Conclusão de Período 1 a 6 do campus Engenheiro Paulo
de Frontin do Instituto Federal de Educação de Rio de Janeiro.
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Durante o período de 18 até 21 do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, através de ferramentas
institucionais digitais de reunião do IFRJ/CEPF, reuniu-se a Coordenação e Colegiado do CST em Jogos
Digitais com os docentes de disciplinas de Trabalho de Conclusão de Período (TCP) 1 até 6 do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologias do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin, sob a moderação
do Coordenador e docente de TCP4 Prof. Gabriel Aprigliano Fernandes. Participaram os professores: André
Luiz Brazil, Fábio Corato de Andrade, Felipe Barros, O objetivo da reunião seria definir o formato
da segunda semana de TCP do CST em Jogos Digitais. Assim, foi acordado que semana de
TCP seria composta por 4 dias do mês de Junho de 2018. A alteração de 3 para 4 dias é o
resultado das observações feitas durante a 1o Semana de TCP, em que o horário final de 12:15
foi ultrapassado. Os dias seriam 25, 26, 27 e 28 de Junho. A distribuição dos 31 grupos será
feita forma aproximadamente igual entre os quatro dias. As apresentações serão feitas em dois
momentos separados por um intervalo de 30 minutos. O primeiro momento será de 08:00 até
9:45, o segundo será de 10:15 até 12:00. Durante os dias de apresentação as atividades letivas
serão direcionadas para as apresentações, assim, professores que estão em aula poderão levar os
discentes e realizar a frequência durante o evento. Também será dada preferência aos professores
que normalmente estariam em atividade no dia de participarem das bancas. Aqueles que não
estiverem em bancas podem participar como ouvintes, seguindo o horário de trabalho normal da
graduação. A Tabela 01 resume o resultado da distribuição de apresentações, sendo necessário
que cada docente informe os grupos de sua disciplina os dias e horários em que irão apresentar.
A reunião foi encerrada no dia 20 de Junho pelo Coordenador de Curso.
.

Tabela 01 - Distribuição de disciplinas, grupos e tempos de apresentação da 2o Semana de TCP.
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