
Coordenadoria
de Gestão

Pedagógica

Identificação
do Setor

Sala 103-B, Bloco A

Horário: 07:30 - 21h

Tel: 27 - 3149 0743; 0745; 0841

Email: cgp.vv@ifes.edu.br

Equipe
Nicelli - Pedagoga- nicelli.alves@ifes.edu.br

Janaína - Pedagoga - janaina.gazire@ifes.edu.br

Welinton - Pedagogo (Coordenador) - welinton@ifes.edu.br

Pedro - TAE - pedro.silveira2@ifes.edu.br

Articulações e
Parcerias

Externas

Internas

Câmara de Ensino Técnico pelo FGP

Comitê ProEJA Ifes: Pedro

NAPNE: Janaína e Welinton

NEA: Pedro (Coordenador)

Conselho de Ética Discente: Pedro e Welinton

Coord. Cursos

CGE e Diren

CAE, CRA e Biblioteca

FGP: Pedro (Secretário) e Jana

Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar - CAM

Atribuições
Oficiais

I. implementar as diretrizes pedagógicas no campus;

II. colaborar com a Diren e as Coord. Cursos no desenvolvimento de projetos de
novos cursos e nas adequações necessárias aos existentes;

III. acompanhar os alunos no percurso de sua formação, dando-lhes a devida
assistência e orientação para o seu melhor desenvolvimento acadêmico;

XIII. Desenvolver as demais atividades definidas pelos RODs e por outros documentos
do Ifes.

IV. contribuir para a consolidação do currículo das habilitações oferecidas pelo campus,
mediante análise e compatibilização dos Planos de Ensino e sistematização de experiências e
atividades educativas;

XII. divulgar os Planos e as atividades de ensino para a comunidade acadêmica;

V. acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos Planos de Ensino em articulação com as Coord.
Cursos, bem como o desenvolvimento de pesquisa, pós-graduação e extensão;

XI assessorar os docentes na busca da identificação das causas determinantes do
baixo rendimento escolar;

VI. participar do processo de seleção de docentes;

X. discutir e desenvolver atividades juntamente com a CAM para o acompanhamento
dos alunos que exigirem assistência diferenciada;

VII. assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;

IX organizar, coordenar e realizar a Reunião Pedagógica, em articulação com as
Coordenadorias de Cursos;

VIII. articular-se às Coord. Cursos com vistas à consolidação pedagógica do PPC;

Atribuições
Complementares

Comissão Local - Ensino Médio Integrado

Tarefas no Sistema
Acadêmico

Comissões Locais de Revisão dos RODs Técnico e Superior

Auxílio construção Calendários Acadêmicos

Monitorias e Tutorias

Apoio à realização de eventos acadêmicos e culturais

Boas Vindas Discentes

Comissão de Horários das Disciplinas (Time Table)

Comissão de Heteroidentificação discente

Acompanhar Organizações Estudantis

Reuniões de Pais/Responsáveis

Registrar AACCs

Cadastrar Questionário Avaliação Docente

Vinculação de docentes e Divisão dos Diários

Auxílio à eventos: SiGI, SNCT/JINC, Formaturas, dentre outros

Registro de Justificativas e Abonos de Faltas

Cadastros de cursos

Registro de Equivalências de Disciplinas

Envio de comunicados aos pais e responsáveis

Conheça o Trabalho da CGP

NEABI: Nicelli
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