
Aprovação dos programas 
da Assistência Estudantil

Em reuniões extraordinárias do Conselho Superior, realizadas 
em maio, foi aprovada a nova Resolução que trata da Política 
de Assistência Estudantil com ampliação e revisão dos pro-
gramas. Os programas foram categorizados em Universais
(Acompanhamento Social, Pedagógico e Psicológico; Promoção 
à Saúde; Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer), de Promoção à 
Permanência (Auxílio-Permanência - para alunos na moda-
lidade presencial e a distância, Residência Estudantil, Auxílio 
Moradia, Auxílio Criança, Auxílio Proeja, Auxílio ao Integrado) 
e de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico (Desenvol-
vimento Técnico-Científi co e Monitoria).
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Aprovação da política 
de formação continuada

Na reunião ordinária do Conselho Superior ocorrida em abril, foi 
aprovada a política de formação continuada para os profi ssionais 
da educação do IFB. Essa proposta tem como foco a formação 
continuada voltada a temas educacionais signifi cativos para o 
aperfeiçoamento pessoal, profi ssional e institucional, visando à 
construção de projetos que afi rmem a cooperação profi ssional 
para a construção da qualidade da educação referenciada so-
cialmente. O próximo passo será a publicação de uma chamada 
pública para constituir um banco de formadores.

Entrega do software do Registro Acadêmico

A NTIC desenvolveu a primeira versão do software do Registro 
Acadêmico. Serão realizadas capacitações com os coordenado-
res de registro acadêmico e com os coordenadores de curso, 
em datas a serem divulgadas posteriormente.

Ensino Médio Integrado: 
documento orientador

A comissão composta por representantes dos campi e da PREN, 
para discutir pressupostos, concepção e diretrizes do ensino 
médio integrado (EMI), fi nalizou a primeira etapa dos traba-
lhos. Em julho, cada grupo de trabalho encaminhou o texto 
fi nal para a comissão sistematizadora da PREN, que organizou 
o documento orientador para o ensino médio integrado do IFB. 
No simpósio sobre o EMI, que ocorrerá no fi nal de agosto, será 
discutido especifi camente o tema ensino médio integrado, ao 
mesmo tempo que será apresentado à comunidade acadêmica 
o referido documento, fruto de trabalho realizado pela comissão.

Evasão em debate

Nos dias 29 e 30 de maio, o IFB realizou o II Workshop Nacional 
sobre evasão na educação profi ssional técnica e tecnológica. 
Estiveram presentes representantes de institutos federais de 
diversos estados, profi ssionais da secretaria de educação do 
DF, bem como membros da Rede Iberoamericana de Estudos 
sobre Educação Profi ssional e Evasão Escolar (RIMEPES). Foram 
apresentados mais de 40 trabalhos nas salas temáticas, organi-
zadas em torno de 4 eixos: concepção de evasão: construindo 
referenciais; Metodologia de coletas: diagnose pelo olhar mul-
tidisciplinar; Política e ações de combate à evasão; Tecnologia 
aplicada ao problema da evasão. Na ocasião também foi lança-
do o livro Evasão na educação: estudos, políticas e propostas de 
enfrentamento, organizado por Rosemary Dore, Adilson Cesar 
de Araújo e Josué Mendes.  

EaD promove Evento de Realinhamento

Os profi ssionais da EaD (equipe central, coordenação de polo, 
coordenação de curso, coordenação de tutoria, professores-
-pesquisadores e tutores) estão envolvidos, desde julho, em um 
Evento de Realinhamento para a (re)afi rmação da identidade 
da EaD no IFB. Por meio de Grupos de Trabalho (GTs), alguns 
pontos estratégicos estão sendo discutidos com vistas à pro-
posição de novas ações que comporão o Projeto de Educação 
a Distância, a ser aprovado nas instâncias do IFB. Cada GT já 
apresentou, nas plenárias realizadas, o resultado de seu trabalho, 
que passará doravante pela apreciação e aprovação de todos.

Novos caminhos da EaD
24 e 25 de setembro de 2014

Fique de olho…

Em 2014, o IFB já terá alunos inscritos no ENADE na condição 
de ingressantes. Os seguintes cursos terão alunos inscritos no 
ENADE 2014: Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Letras 
Português e Química. 

Eventos que serão 
realizados pela PREN 

no 2º/2014*
Data

II Diálogos Formativos: 
Juventude e Valores: os 

limites da Ética na Educação
14 de agosto

Seminário: Ensino Médio 
Integrado em debate

28 de agosto

Ciclo de Seminários para 
as equipes pedagógicas 

(coordenação pedagógica, 
coordenação de ensino, 
coordenação de curso)

29 de agosto
26 de setembro
31 de outubro

21 de novembro
10 de dezembro 

Tema: O trabalho articulador e a integração curricular

II Encontro das 
Coordenações Pedagógicas

4 e 5 de setembro

I Fórum da Assistência 
Estudantil

9 e 10 de setembro

3º Fórum da EaD/IFB
24 e 25 de setembro

Tema: “Os novos caminhos para a EaD na Educação 
Profi ssional Técnica e Tecnológica”.

II Simpósio das 
Licenciaturas

16 e 17 de outubro

*Para maiores informações sobre o evento, entrar em contato com a Pró-
Reitoria de Ensino (pren@i� .edu.br)


